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สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ



คํานํา 
 
              คูมือรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา  2550  จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบและ
แนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550  โดยไดบูรณาการระบบคุณภาพเกณฑการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหคณะ/หนวยงานไดประเมินตนเองตามเกณฑ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 1 การนําองคกร  หมวดที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตร  
หมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับลูกคาและผูรับบริหาร  หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะหและการจัดการความรู   หมวด 5  
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  หมวด 6 การจัดกระบวนการ  หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินงาน ซึ่งในหมวด 7 ผลลัพธ
ของการดําเนินงาน  มหาวิทยาลัยไดนําเอาตัวชี้วัดจากองคกรภายนอกซึ่งไดแก 1)  ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  2) ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายนอกสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 3) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน  4) ตัวชี้วัดการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (THES)  มารวมเปนตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 แบงออกเปน 4 มิติ                 
73  ตัวชี้วัด  
     คูมือรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 ไดแสดงรายละเอียดคําอธิบาย
ตัวชี้วัด ที่มาของตัวชี้วัด สูตรการคํานวณ  เกณฑการประเมินคุณภาพตลอดจนแนวการปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้                 
ยังไดเปรียบเทียบเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และไดพิจารณาปรับเกณฑการประเมินเพื่อใหเหมาะสมกับบริบท
ของมหาวิทยาลัย  
 
 

             สํานกังานประเมินและประกันคุณภาพ 
กุมภาพันธ   2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

 หนา 
ตารางสรุปตัวชี้วัด 4  มิติ 1 
ตัวชี้วัดระดับคณะ/หนวยงาน 2 
ความหมายของเกณฑการประเมิน 6 
มิติท่ี  1  มิติดานประสิทธิผล  
ตัวชี้วัดที่  1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน 

และมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
8 

ตัวชี้วัดที่  2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานทั้งหมด 10 
ตัวชี้วัดที่  3 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี 11 
ตัวชี้วัดที่  4 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา 12 
ตัวชี้วัดที่  5 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไป ตางประเทศ 13 
ตัวชี้วัดที่  6 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ตางประเทศ 14 
ตัวชี้วัดที่  7 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบตามกําหนดเวลา 15 
ตัวชี้วัดที่  8 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จบตามกําหนดเวลา 16 
ตัวชี้วัดที่  9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  17 
ตัวชี้วัดที่  10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 18 
ตัวชี้วัดที่  11 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 19 
ตัวชี้วัดที่  12 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 20 
ตัวชี้วัดที่  13 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ  5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศ 

เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการหรือดาน
อ่ืนที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

21 

ตัวชี้วัดที่  14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยขอนแกน 23 
ตัวชี้วัดที่  15 มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 25 
ตัวชี้วัดที่  16 รอยละเฉล่ียของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพตอจํานวน 

ผูเขาสอบทั้งหมด 
27 

ตัวชี้วัดที่  17 จํานวนผลงานวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ  
หรือระดับนานาชาติในปการศึกษา  2550 

28 

ตัวชี้วัดที่  18 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

29 

ตัวชี้วัดที่  19 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 

31 

ตัวชี้วัดที่  20 เงินบริจาคจากศิษยเกา 33 
ตัวชี้วัดที่  21 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 34 
ตัวชี้วัดที่  22 มีระบบการบริหารการจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 36 
ตัวชี้วัดที่  23 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยและ

นักวิจัยประจํา  
38 

ตัวชี้วัดที่  24 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 
ตออาจารยและนักวิจัยประจํา 

40 

ตัวชี้วัดที่  25 รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค 
จากภายในมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

42 

 



 
 

สารบัญ 
 

 หนา 
ตัวชี้วัดที่  26 รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค 

จากภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
43 

ตัวชี้วัดที่  27 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

44 

ตัวชี้วัดที่  28 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธบัิตร 46 
ตัวชี้วัดที่  29 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
47 

ตัวชี้วัดที่  30 จํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรมเปนนักวิจัยรุนใหม 48 
ตัวชี้วัดที่  31 จํานวนโครงการวิจัยใหม 49 
ตัวชี้วัดที่  32 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 50 
ตัวชี้วัดที่  33 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ

วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
52 

ตัวชี้วัดที่  34 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

53 

ตัวชี้วัดที่  35 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 54 
ตัวชี้วัดที่  36 จํานวนชั่วโมงเฉล่ียที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

55 

ตัวชี้วัดที่  37 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 57 
ตัวชี้วัดที่  38 รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
59 

ตัวชี้วัดที่  39 รอยละเฉล่ียของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

61 

ตัวชี้วัดที่  40 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

64 

มิติท่ี 2  มิติคุณภาพ  
ตัวชี้วัดที่  41 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 67 
ตัวชี้วัดที่  42 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 68 
ตัวชี้วัดที่  43 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 70 
ตัวชี้วัดที่  44 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อยางตอเนื่อง  
72 

มิติท่ี  3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  
ตัวชี้วัดที่  45 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุน 
75 

ตัวชี้วัดที่  46 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ 

77 

ตัวชี้วัดที่  47 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 78 
  



 

สารบัญ 
 

 หนา 
มิติท่ี    4    มิติดานการพัฒนาสถาบัน  
ตัวชี้วัดที่  48 กรรมการคณะ/หนวยงาน ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน           

คณะ/หนวยงานใหแขงขันไดในระดับสากล 
82 

ตัวชี้วัดที่  49 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน 84 
ตัวชี้วัดที่  50 มีการพัฒนาคณะ/หนวยงานสูองคกรเรียนรู 86 
ตัวชี้วัดที่  51 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 88 
ตัวชี้วัดที่  52 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
89 

ตัวชี้วัดที่  53 รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

91 

ตัวชี้วัดที่  54 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 92 
ตัวชี้วัดที่  55 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 94 
ตัวชี้วัดที่  56 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกตออาจารยประจํา 96 
ตัวชี้วัดที่  57 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย        

และศาสตราจารย 
98 

ตัวชี้วัดที่  58 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลา  100 
ตัวชี้วัดที่  59 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยและบุคลากร 101 
ตัวชี้วัดที่  60 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 103 
ตัวชี้วัดที่  61 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 105 
ตัวชี้วัดที่  62 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงไวใหบุคลากรมีคุณภาพ      

และประสิทธิภาพ 
107 

ตัวชี้วัดที่  63 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ     
และตางประเทศ 

109 

ตัวชี้วัดที่  64 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

110 

ตัวชี้วัดที่  65 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 111 
ตัวชี้วัดที่  66 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของคณะ/หนวยงาน 113 
ตัวชี้วัดที่  67 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 115 
ตัวชี้วัดที่  68 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 117 
ตัวชี้วัดที่  69 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 118 
ตัวชี้วัดที่  70 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค 
120 

ตัวชี้วัดที่  71 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล 
 องคกรและชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

122 

ตัวชี้วัดที่  72 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 

124 

ตัวชี้วัดที่  73 ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  125 



 

สารบัญ  
 

 หนา 
ภาคผนวก  
ตารางรายงานขอมูลพ้ืนฐาน  (common data set) 128 
ความเชื่อมโยงกับเกณฑการประเมินคุณภาพตางๆ 136 
-ตัวบงชี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 141 
-ตัวบงชี้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 143 
-ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ.2551 146 
-ตัวชี้วัดการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) 149 
-คําถามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  153 
-ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 163 
-ตัวชี้วัดจัดอันดับมหาวิทยาลัย (THES) 169 
ประเภทตัวชี้วัดและการเก็บขอมูล 170 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 175 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2548  176 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2548  182 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน - 1 - 

ตารางสรุปตวัชีว้ัด 
การประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2550 

ระดับคณะ/หนวยงาน 
มิติ คณะ หนวยงาน 

1 มิติดานประสิทธิผล 40 7 
2 มิติดานคุณภาพ 4 4 
3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 3 3 
4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 26 16 

รวม 73 30 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน - 2 - 

ตารางสรุปตวัชีว้ัดระดบัคณะ/หนวยงาน 
ปการศึกษา 2550 

มิติ/ตัวชี้วัด คณะ หนวยงาน 
มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดที่  1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา 

กลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

  

ตัวชี้วัดที่  2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานทั้งหมด   
ตัวชี้วัดที่  3 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี   
ตัวชี้วัดที่  4 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา   
ตัวชี้วัดที่  5 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปตางประเทศ   
ตัวชี้วัดที่  6 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ   
ตัวชี้วัดที่  7 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบตามกําหนดเวลา   
ตัวชี้วัดที่  8 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จบตามกําหนดเวลา   
ตัวชี้วัดที่  9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา 1 ป  
  

ตัวชี้วัดที่  10 ร อยละของบัณฑิตระ ดับปริญญาตรีที่ ได ง านทํ าตรงสาขา  
ที่สําเร็จการศึกษา 

  

ตัวชี้วัดที่  11 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ ไดรับเงินเดือนเริ่มตน  
เปนไปตามเกณฑ 

  

ตัวชี้วัดที่  12 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต   
ตัวชี้วัดที่  13 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง  

ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรอื
ดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

  

ตัวชี้วัดที่  14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  

ตัวชี้วัดที่  15 มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา   
ตัวชี้วัดที่  16 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบ

วิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
  

ตัวชี้วัดที่  17 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล  
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ ปที่ผานมา 

  

ตัวชี้วัดที่  18 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ ตีพิมพเผยแพร  
ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา
โททั้งหมด 

  

ตัวชี้วัดที่  19 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพร  
ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา
เอกทั้งหมด 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน - 3 - 

มิติ/ตัวชี้วัด คณะ หนวยงาน 
ตัวชี้วัดที่  20 เงินบริจาคจากศิษยเกา   
ตัวชี้วัดที่  21 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 
  

ตัวชี้วัดที่  22 มีระบบการบริหารการจัดการความรู  จากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

  

ตัวชี้วัดที่  23 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  
ตออาจารยประจํา 

  

ตัวชี้วัดที่  24 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  
ตออาจารยประจํา 

  

ตัวชี้วัดที่  25 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายใน มหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา 

  

ตัวชี้วัดที่  26 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา 

  

ตัวชี้วัดที่  27 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรอืนําไปใช
ประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

  

ตัวชี้วัดที่  28 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

  

ตัวชี้วัดที่  29 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  
journal หรอืในฐานขอมูลระดบัชาติหรือระดบันานาชาติตออาจารย
ประจํา 

  

ตัวชี้วัดที่  30 จํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรมเปนนักวิจยัรุนใหม  
ตัวชี้วัดที่  31 จํานวนโครงการวิจัยใหม  

วัดเฉพาะ
สํานักบริหาร
การวิจัย 

ตัวชี้วัดที่  32 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย     
ของสถาบัน 

  

ตัวชี้วัดที่  33 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชพีใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

  

ตัวชี้วัดที่  34 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

  

ตัวชี้วัดที่  35 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

  

ตัวชี้วัดที่  36 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

  

ตัวชี้วัดที่  37 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
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มหาวิทยาลัยขอนแกน - 4 - 

มิติ/ตัวชี้วัด คณะ หนวยงาน 
ตัวชี้วัดที่  38 รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรกัษ พัฒนา และสราง

เสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด 

 

ตัวชี้วัดที่  39 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรอืกิจกรรมในการ
อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

 

 
 

วัดเฉพาะ 
กองกิจการ
นักศึกษา 

ตัวชี้วัดที่  40 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

 วัดเฉพาะ
สํานัก

วัฒนธรรม 
มิติที่   2    มิติคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่  41  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   
ตัวชี้วัดที่  42 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา 
  

ตัวชี้วัดที่  43 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคณุภาพแก
นักศึกษา 

 วัดเฉพาะ  
กองกิจการ
นักศึกษา 

ตัวชี้วัดที่  44 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกดิการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

  

มิติที่   3    มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่  45 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของอัตราการเบิก

จายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
  

ตัวชี้วัดที่  46 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

  

ตัวชี้วัดที่  47 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน   
มิติที่    4    มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
ตัวชี้วัดที่  48 กรรมการคณะ/หนวยงานใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

และสามารถผลักดันคณะ/หนวยงานใหแขงขันไดในระดบัสากล 
  

ตัวชี้วัดที่  49 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน   
ตัวชี้วัดที่  50 มีการพัฒนาคณะ/หนวยงานสูองคกรเรียนรู   
ตัวชี้วัดที่  51 ระดับคุณภาพของการบรหิารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ

สถาบันอุดมศึกษา 
  

ตัวชี้วัดที่  52 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ 

  

ตัวชี้วัดที่  53 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

  

ตัวชี้วัดที่  54 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา 
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มิติ/ตัวชี้วัด คณะ หนวยงาน 
ตัวชี้วัดที่  55 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา   
ตัวชี้วัดที่  56 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปรญิญาโท ปริญญาเอก 

หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
  

ตัวชี้วัดที่  57 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและศาสตราจารย 

  

ตัวชี้วัดที่  58 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา  

  

ตัวชี้วัดที่  59  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารยและบุคลากร 

  

ตัวชี้วัดที่  60 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
ตัวชี้วัดที่  61 ระดับความสําเร็จของการบรหิารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 
  

ตัวชี้วัดที่  62 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง
ไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  

ตัวชี้วัดที่  63 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

  

ตัวชี้วัดที่  64 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 

  

ตัวชี้วัดที่  65 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล 

  

ตัวชี้วัดที่  66 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของคณะ/หนวยงาน   
ตัวชี้วัดที่  67 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
ตัวชี้วัดที่  68 รอยละของหลกัสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสตูรทั้งหมด  

วัดเฉพาะ
สํานักบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ 

ตัวชี้วัดที่  69 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

  

ตัวชี้วัดที่  70 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

 วัดเฉพาะกอง
กิจการ
นักศึกษา 

ตัวชี้วัดที่  71 มีโครงการหรอืกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนซึ่งบุคคล องคกรและชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

  

ตัวชี้วัดที่  72 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ     
ที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

  

ตัวชี้วัดที่  73 ประสิทธิภาพของการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ    วัดเฉพาะ
สํานักวิชา
ศึกษาทั่วไป 

รวม 73 30 
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ความหมายของเกณฑการประเมินคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 
คะแนน หมายถึงมีผลการดําเนนิงานอยูในระดับ 

5 ดีเย่ียม 
4 ดี 
3 ปานกลาง 
2 พอใช 
1 ตองปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 7 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี  1   
มิติดานประสิทธิผล 
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ตัวชี้วัดที่  1  : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ          
แผนการดําเนินงานและมีการกําหนดตวับงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 1.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) 
   
คําอธิบาย   :   
• คณะมีภารกิจหลักคือการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ในการดําเนินภารกิจหลักแตละดานตองคํานึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมถึงยุทธศาสตรดาน
ตางๆ ของชาติ ดังนั้น ในการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงาน
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตางๆ            
ที่เกี่ยวของที่ระบุขางตน อีกทั้งตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ
ในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของสังคม 
 

แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานและมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบติัการ 

ประจําปใหสอดคลองซึ่งกนัและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน หลักการอดุมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ยุทธศาสตรของชาติในดานตางๆตลอดจน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

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

      การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม) 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้งและรายงาน

ตอผูบริหารระดับสถาบันและตอที่ประชุมสภาสถาบัน 
4. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยทุธ แผนการดาํเนินงาน เปาประสงค (goal) เปาหมาย (target)         

กับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
5. มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง

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

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

5. รายชื่อตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนทุกภารกิจ ไดแก ดานการเรียนการสอน 
ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการและดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน 
7. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวาคณะ/หนวยงานมีการรายงานการดําเนินงานตัวบงชี้                  

นี้ตอผูบริหารระดับคณะ/หนวยงานและตอที่ประชุมสภาคณะ/หนวยงาน 
8. เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนม      

ในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  
9.   รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน   
2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและสอดคลองกับ

ภารกิจหลักและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของชาติ 
3. มีการกําหนดตัวชี้ วัดของการดําเนินงานและกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้ วัดเพื่อวัดความสําเร็จ               

ของการดําเนินงาน 
4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ   
5.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด อยางนอยปละ 2 ครั้งและรายงานผล          

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

แผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
7.  มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน   :   IQA-KKU 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
< 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก 6 ขอแรก 7 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน   :   สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ  5 - 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวชี้วัดที่  2  : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานทั้งหมด 
ความเชื่อมโยง  : สกอ. 1.2    ก.พ.ร.  3.2 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2550  (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) 
   
คําอธิบาย  :   
• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของ            

คณะ/หนวยงาน โดยประเด็นของการประเมินผล ไดแก ดานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ดานงานวิจัยและ                 
งานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการ ดานงานอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมและดานการบริหารจัดการองคกร          
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. เอกสารการกําหนดรายการตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 2550 เปาหมายในแตละตัวบงชี้

และผลการดําเนินงานในตัวบงชี้เหลานั้น 
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป 

2.1   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ 
2.2   วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวบงชี้และความเชื่อถือไดของขอมูลที่ไดรับ รวมถึง  
       ระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือขอมูล 
2.3   การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบัน 

3.   รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป   
 

สูตรการคํานวณ :  การคิดรอยละตัวชี้วัดนี้  คํานวณจาก   
 

จํานวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2550 ที่บรรลุเปาหมาย 
 

จํานวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2550 ทั้งหมด 
 

 
 

X 100 

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
บรรลุเปาหมาย 

นอยกวารอยละ 70 
บรรลุเปาหมาย     
รอยละ 70-79 

บรรลุเปาหมาย     
รอยละ 80-89 

บรรลุเปาหมาย     
รอยละ 90-99 

บรรลุเปาหมาย     
รอยละ 100 

 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ  60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 

 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.  (ดูรายละเอียดในคูมือ ก.พ.ร.) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
∑ (Wi x SMi) = 1 ∑ (Wi x SMi) = 2 ∑ (Wi x SMi) = 3 ∑ (Wi x SMi) = 4 ∑ (Wi x SMi) = 5 
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ตัวชี้วัดที่  3 : จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี 
ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร.  3.2.2     แผน มข. 23    THES   6 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย  :   
• มหาวิทยาลัยมีนโยบายและเปาหมายสงเสริมหลักสูตรและการเรียนการสอนสูความเปนนานาชาติ มีการจัดต้ัง

วิทยาลัยนานาชาติ มีการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนและรับนักศึกษาชาวตางประเทศเพิ่มขึ้นทุกป โดยจัดระบบ
และกลไกการบริการตลอดจนสงเสริมบรรยากาศความเปนนานาชาติเพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษา
ชาวตางประเทศและนักศึกษาชาวไทยใหไดมีปฏิสัมพันธและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณทําใหนักศึกษาตางชาติ
มีความผูกพันและมีความประทับใจระหวางที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน  

• นักศึกษานานาชาติ  หมายถึง นักศึกษาที่เปนชาวตางประเทศ (ไมไดถือสัญชาติไทย) ระดับปริญญาตรีทุกชั้นป
ที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในหลักสูตรตางๆที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเปดสอนในปการศึกษา 2550  

  
ขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยขอนแกน : 

ผลการดําเนนิงานในอดีต พ.ศ.  

ขอมูลประกอบตัวชี้วัด 
 

หนวยวัด 2548 2549 2550 
 

จํานวนนักศึกษานานาชาติทั้งหมด 
 

 

คน 
 

96 
 

128 
 

150 

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

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
130 คน 140 คน 150  คน 160 คน 170 คน 
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ตัวชี้วัดที่  4 :  จํานวนนักศกึษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา 
ความเชื่อมโยง  :  ก.พ.ร.  3.2.2    แผน มข.  23    THES   13 
ประเภทของตัวชี้วัด  :  ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล :  ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย  :   
• มหาวิทยาลัยมีนโยบายและเปาหมายสงเสริมหลักสูตรและการเรียนการสอนสูความเปนนานาชาติ มีการจัดต้ัง

วิทยาลัยนานาชาติ มีการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนและรับนักศึกษาชาวตางประเทศเพิ่มขึ้นทุกปโดยจัดระบบ
และกลไกการบริการตลอดจนสงเสริมบรรยากาศความเปนนานาชาติ  เพื่อเสริมสรางความสัมพนัธระหวางนกัศึกษา
ชาวตางประเทศและนักศึกษาชาวไทยใหไดมีปฏิสัมพันธและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ  ทําใหนักศึกษา
ตางชาติมีความผูกพันและมีความประทับใจระหวางที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

• นักศึกษานานาชาติ หมายถึง นักศึกษาที่เปนชาวตางประเทศ (ไมไดถือสัญชาติไทย) ระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นป
ที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในหลักสูตรตางๆที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเปดสอนในปการศึกษา 2550 

  
ขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยขอนแกน : 

ผลการดําเนนิงานในอดีต  

ขอมูลประกอบตัวชี้วัด 
 

หนวยวัด 2548 2549 2550 
 

จํานวนนักศึกษานานาชาติทั้งหมด 
 

 

คน 
 

96 
 

128 
 

150 

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

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
130 คน 140 คน 150 คน 160  คน 170 คน 
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ตัวชี้วัดที่  5 : จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปตางประเทศ 
ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร.  3.2.4   3.3.1    แผน มข.  8    THES   5 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย  :   
• การสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในตางประเทศนั้น                  

เปนการเพิ่มคุณคาใหแกนักศึกษาที่สําคัญประการหนึ่ง  สามารถดําเนินการไดในหลากหลากหลายรูปแบบ เชน 
การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ  การวิจัย การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การฝกทักษะ                 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ เปนตน ซึ่งเปนแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหการสนับสนุน   

• นักศึกษา  หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกระดับการศึกษาที่กํ าลั ง ศึกษา                  
อยูในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในปการศึกษา 2550 และแลกเปลี่ยนไปตางประเทศ 

• แลกเปลี่ยนไปตางประเทศ  หมายถึง  การไปประชุมสัมมนาวิชาการ  การศึกษาดูงาน  การวิจัย                 
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  การฝกทักษะ  การแลกเปลี่ยนประสบการณและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในดาน
วิชาการ   

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :  รายชื่อนักศึกษา กิจกรรมที่ไปแลกเปลี่ยน  สถาบนัและประเทศที่ไปแลกเปลี่ยน 
ในปการศึกษา 2550 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU    ใหรายงานเปนเชงิปรมิาณและรายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป  โดยแยกเปนระดับ
ปริญญาตรแีละระดับบัณฑิตศึกษา 
 
เกณฑการใหคะแนน   :   ก.พ.ร. (ระดับมหาวิทยาลัย ) :   

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
80 คน 90 คน 100 คน 110 คน 120 คน 
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ตัวชี้วัดที่  6 : จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ 
ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร.  3.2.5   3.3.2   แผน มข.  7   THES  6 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย  :   
• การสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในตางประเทศนั้นเปนการ

เพิ่มคุณคาใหแกนักศึกษาที่สําคัญประการหนึ่ง สามารถดําเนินการไดในหลากหลากหลายรูปแบบเชน                  
การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ  การวิจัย การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การฝกทักษะ                  
การแลกเปลี่ยนประสบการณ เปนตน ซึ่งเปนแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหการสนับสนุน   

• นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษาชาวตางชาติ (ไมไดถือสัญชาติไทย) ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกระดับ
การศึกษาที่กําลังศึกษาอยูสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศที่มาแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยขอนแกน            
ในปการศึกษา 2550 

• แลกเปลี่ยนจากตางประเทศ หมายถึง การมารวมประชุมสัมมนาวิชาการ การศึกษาดูงาน การวิจัย                
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  การฝกทักษะ  การแลกเปลี่ยนประสบการณและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในดาน
วิชาการ   

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : รายชื่อนกัศึกษา  กิจกรรมที่มาแลกเปลี่ยน  สถาบันและประเทศของนักศึกษา
ที่มาแลกเปลี่ยนในปการศึกษา 2550 
 
เกณฑการประเมิน   :  IQA-KKU     ใหรายงานเปนเชิงปริมาณและรายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป  โดยแยกเปนระดับ
ปริญญาตรแีละระดับบัณฑิตศึกษา 
 
เกณฑการใหคะแนน  :  ก.พ.ร. (ระดับมหาวิทยาลัย ) :   

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
80 คน 90 คน 100 คน 110 คน 120 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 15 - 

ตัวชี้วัดที่  7 : รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบตามกําหนดเวลา 
ความเชื่อมโยง  : แผน มข. 17     
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย  :   
• การศึกษาในระดับอุดมศึกษา (higher education) จําเปนตองใชทรัพยากรเปนจํานวนมาก การจัดทําหลักสูตร          

ที่ไดมาตรฐานและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและการเรียนรูของผูเรียนเปนองคประกอบสําคัญ          
ที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษา การจบการศึกษาตามกําหนดเวลาชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการ
ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและสังคมไดประโยชนจากผลผลิตตามกําหนดเวลา 
 

สูตรการคํานวณ :  การคิดรอยละตัวชี้วัดนี้  คํานวณจาก   
 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบตามกําหนดเวลาในปการศึกษา  2550 ทั้งหมด 
 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่รับเขาศึกษาตามหลักสูตรทั้งหมด 
 

 
 

X 100 

 
ตัวอยางการคํานวณ :  
             คณะ ก. เปดสอน 5 หลักสูตร   เปนหลักสูตรตอเนื่องระดับปริญญาตรี (เรียน 2 ป) 1 หลักสตูร  หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (4 ป)  2 หลักสูตร  ปริญญาโท 2 หลักสูตร (2 ป) 
   พิจารณาเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้  

 

หลักสูตร 
รับเขาเมื่อ     
ปการศึกษา 

จํานวนรับเขา จํานวนที่จบในป
การศึกษา 2550 

คิดเปน 
รอยละ 

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

รวม 350 298 85.14 
                
               ดังนั้นนักศึกษาระดับปริญญาตรทีี่จบตามกําหนดเวลา ของคณะ ก. คิดเปนรอยละ 85.14 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนทั้งหมดในปการศึกษา  2550 
2. จํานวนระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  
3. จํานวนนักศึกษารับเขาทั้งหมดที่คาดวาจะจบในปการศึกษา 2550 
4. จํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่จบในปการศึกษา 2550 
5. รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU   ใหรายงานเปนขอมูลเชิงปริมาณ 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 16 - 

ตัวชี้วัดที่  8 : รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จบตามกําหนดเวลา 
ความเชื่อมโยง  : แผน มข.  17     
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย  :   
• การศึกษาในระดับอุดมศึกษา (higher education) จําเปนตองใชทรัพยากรเปนจํานวนมาก การจัดทําหลักสูตร  

ที่ไดมาตรฐานและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและการเรียนรูของผูเรียน เปนองคประกอบสําคัญ            
ที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษา  การจบการศึกษาตามกําหนดเวลาชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการ
ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและสังคมไดประโยชนจากผลผลิตตามกําหนดเวลา 

• วัดเฉพาะคณะที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและมีนักศึกษาจบในปการศึกษา  2550 
 

สูตรการคํานวณ :  การคิดรอยละตัวชี้วัดนี้  คํานวณจาก   
 

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จบตามกําหนดเวลาในปการศึกษา  2550 ทั้งหมด 
 

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเขาศึกษาตามหลักสูตรทั้งหมด 
 

 
 

X 100 

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

 

หลักสูตร 
รับเขาเมื่อ     
ปการศึกษา 

จํานวนรับเขา จํานวนที่จบในป
การศึกษา 2550 

คิดเปน 
รอยละ 

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

รวม 20 12 60.00 
 
นักศึกษาระดับปริญญาโทที่จบตามกําหนดเวลา ของคณะ ก. คิดเปนรอยละ 60 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนทั้งหมดในปการศึกษา  2550 
2. จํานวนระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  
3. จํานวนนักศึกษารับเขาทั้งหมดที่คาดวาจะจบในปการศึกษา 2550 
4. จํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่จบในปการศึกษา 2550 
5. รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน   :   IQA-KKU  ใหรายงานเปนเชิงปรมิาณ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
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ตัวชี้วัดที่  9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย  :   
• จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียนในหลักสูตรภาคปกติและ          

ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆที่ไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายใน
ระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา โดยไมนับรวมผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา การนับการมีงาน
ทํา  ใหสามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได 
สําหรับการนับจํานวนผูที่มีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา               
ใหนับเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น ไมนับผูที่มีงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได
ประจําอยูแลว 

 

สูตรการคํานวณ : 
 

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  
ในปการศึกษา 2549 (ไมนับรวมผูศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว)          

 

จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549 (ไมนับรวมผูศึกษาตอและผูมีงานทําอยูแลว) 
 

 
 
X 100 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
            มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2549 
และรายงานขอมูลใหคณะ 
 

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

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

เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

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

เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
< 60 % 60 – 79 % > 80 % 

 

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

85 % 87.5 % 90 % 92.5 % 95 % 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
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ตัวชี้วัดที่  10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
ความเชื่อมโยง  : สมศ. 1.2     ก.พ.ร. 4.1.2    แผน มข. 13   
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550  (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• บัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียน          

ในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ โครงการพิเศษ/สมทบและตอเนื่อง (ทุกหลักสูตร) ที่ไดงานทําตรงกับสาขาหรือ
สอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาโดยไดใชความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพตามสาขาที่เรียน     
รอยละ  75           

 
สูตรการคํานวณ : 

 

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา           

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สาํเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549 ที่ไดงานทําทั้งหมด 
 

 
 

X 100 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

 มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพสํารวจภาวการณไดงานทําตรงสาขาของบัณฑิต         
ที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2549และรายงานขอมูลใหคณะ 

 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
< 50% 50 – 59% 60 – 69% 70 – 79% > 80% 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
< 60 % 60 – 79 % > 80 % 

 
เกณฑการประเมิน  :   ก.พ.ร. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
85 % 87.5 % 90 % 92.5 % 95 % 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
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ตัวชี้วัดที่  11 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.10   สมศ. 1.3     
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• คุณภาพของการผลิตบัณฑิตอาจพิจารณาไดหลายประการ อาทิ คุณลักษณะของบัณฑิตที่เห็นไดอยางชัดแจง

เชิงประจักษ การไดงานทําในระยะเวลาที่สมควร  การไดรับการยอมรับจากสังคม การไดงานทําตรงสาขาวิชา          
ที่สําเร็จการศึกษา นอกจากนี้การไดรับเงินเดือนตรงตามคุณวุฒิหรือสูงกวาคุณวุฒิก็ถือเปนตัวชี้วัดหนึ่งที่แสดง
ถึงคุณภาพของบัณฑิตดวย   

• พิจารณาจากบัณฑิตที่ไดงานทํารวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระและไดรับเงินเดือนเริ่มตนตามเกณฑ ก.พ. ต้ังแต
7,630 บาท  ขึ้นไป 

 
สูตรการคํานวณ : 

 

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนตามเกณฑ ก.พ. ทั้งหมด              

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สาํเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549 ที่ไดงานทําทั้งหมด 
 

 
 

X 100 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพสํารวจการไดรับเงินเดือนเริ่มตนตามเกณฑของ 
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2549 และรายงานขอมูลใหคณะ 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
< 70% 70-79% 80-89% 90-99% 100% 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 1 -  รอยละ  74  ไดรับ
เงินเดือนเทากบัหรือสูงกวา 

เกณฑ กพ. 

รอยละ 75 – รอยละ 99  ไดรับ
เงินเดือนเทากบัหรือสูงกวา 

เกณฑ กพ. 

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือนเทากับ
หรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
< 75% 75 – 99 % 100% 
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ตัวชี้วัดที่  12 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 
ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.11    สมศ. 1.4    แผน มข. 5     
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย :  
• ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันถือ

เปนตัวชี้วัดคุณภาพของบัณฑิตและการตอบสนองความตองการของสังคม  โดยทั่วไปแลวการประเมินคุณภาพ
ของบัณฑิตจะพิจารณาคุณสมบัติหลัก 3 ดานที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแก ความรู
ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน   
และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพโดยอยางนอยตองเก็บขอมูลในรอบการพัฒนาหลักสูตร สําหรับ
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตใหกําหนดเปนคาเฉล่ีย 5 ระดับ 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่สําเร็จ 
การศึกษาปการศึกษา 2549 และรายงานขอมูลใหคณะ 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
< 2.00 2.00 – 2.49 2.50 – 2.99 3.00 – 3.49 > 3.50 

 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย

อยูระหวาง 1 -2.49 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย

อยูระหวาง 2.50 – 3.49 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย

มากกวาหรือเทากับ 3.50 
 
เกณฑการใหคะแนน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย

อยูระหวาง 1 -2.49 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย

อยูระหวาง 2.50 – 3.49 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย

มากกวาหรือเทากับ 3.50 
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ตัวชี้วัดที่  13 : จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ  5 ปที่ผานมาที่ไดรับ
การประกาศ เกียรติคุณยกยองในดานวชิาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกบัคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.12    สมศ. 1.5   ก.พ.ร. 4.1.4   แผน มข. 9   
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• เจตนารมณและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกระดับลวนมีหลักการสําคัญ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มี

ความสมบูรณพรอมทั้ งดานรางกาย  จิตใจ มีความรูความสามารถ  ในเชิง วิชาการและหรือวิชาชีพ                  
มีคุณธรรมจริยธรรม และเปาหมายสูงสุด คือ ใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข            
การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมายดังกลาว สถาบันพึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งสิ่งแวดลอม
ตางๆ ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพและสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
สัมฤทธิผลจากการดําเนินการดังกลาวสะทอนไดจากคุณภาพของนักศึกษาและศิษยเกาในเรื่องของไดรับ              
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ  

 

เกณฑการประเมิน :  
1.  เกณฑทั่วไปสําหรับทุกคณะที่เปดสอนระดับปริญญาตรี 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบป 5 ที่ผานมาทั้งหมด 
ทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษา 2550 

 
 
 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบป 5 ปที่ผานมาทั้งหมด 

ทุกระดับการศึกษา 

 
 

X  100 

 

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

จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธในปการศึกษา 2550 

 
 
 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

ในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด 

 
 

X  100 

 

หมายเหตุ : 
1.  คณะที่เปดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรใีหใชเกณฑการประเมินในขอที่  1 เทานั้น  
2.  คณะที่เปดสอนทั้งระดับปริญญาตรแีละระดับบัณฑิตศึกษาใหใชเกณฑการประเมินในขอที่ 1 และขอที่ 2 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ  ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ ไดรับ

รางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 
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2. จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ ปที่ผานมาที่
ไดรับ รางวัลจากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธในปการศึกษาปจจุบัน 

3. จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  
คะแนน  

1 2 3 4 5 
รอยละ 0.003–รอยละ 0.015 - รอยละ 0.016–รอยละ 0.029 - 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030  

และ 
2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษยเกา
ที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือ
วิทยานิพนธมากกวาหรือเทากับ 
0.060 
หมายเหต ุ กรณีไดตามขอ 1 แต 
ไมไดขอ 3   ถือวาไดคะแนน 3 

 

เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 
1. เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 0.003–รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030   

 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย ( มข. ประเมินโดยใชเกณฑนี้ ) 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 0.003–รอยละ0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 

และ 
2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่
ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือ
วิทยานิพนธมากกวาหรือเทากับ 0.060 
หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แตไมได
ขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
 0 1  > 2 

 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3         คะแนน  4        คะแนน  5 
 80 คน 85 คน 90 คน 95 คน 100 คน 
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ตัวชี้วัดที่  14 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร.  3.2.1   แผน มข. 1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550  (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยขอนแกนคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ องคประกอบการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ที่สําคัญประการหนึ่งคือการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
การพัฒนาอาจารย  กิจกรรมนอกหลักสูตร สิ่งแวดลอมและบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ
สิ่งสนับสนุนดานวิชาการอื่นๆ ใหสอดคลองกับความตองการกับผูใชบัณฑิต สังคมและประเทศชาติ ดังกลาว  
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ มีนโยบายและแผนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคดังกลาว  ภายใตกรอบแนวคิดดังภาพ 

• บัณฑิต  หมายถึง  บัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับการศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน  

• คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่มหาวิทยาลัยได 
กําหนดไว 12 ประการ ดังนี้   
1)  มีความรูความสามารถในการคิด วิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล  
2)  มีจริยธรรม  คุณธรรมและความซื่อสัตยในวิชาชีพ  
3)  มีความรับผิดชอบตอสังคมและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี   
4)  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี   
5)  มีความสามารถในการใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง  
6)  มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในระดับที่สื่อสารไดอยางนอย 1 ภาษา  
7)  มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม   
8)  สามารถประกอบวิชาชีพไดอยางมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของผูใช   
9)  มีจิตสํานึกในการใฝศึกษาไดอยางตอเนื่อง  
10) มีวิจารณญาณและความสามารถในการแกปญหา  
11) มีวินัยและคานิยมที่ดี  
12) เสียสละ อุทิศตนและเห็นแกประโยชนสวนรวม 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนการผลิตบณัฑิตใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  (เกณฑขอ 1 และ 2 ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยดําเนินการแลว) 
2. แผนการผลิตบณัฑิตตามขอ 1 ที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
3.   รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป   
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เกณฑการประเมิน   
ระดับคะแนน เกณฑการประเมิน 

1 มีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2 มีการประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อหา
ขอสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคในอนาคต 

3 มีการจัดทําแผนการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่           
พึงประสงคของมหาวิทยาลัยขอนแกน   

4 มีการดําเนินการตามแผนฯไมนอยกวารอยละ 25 
5 มีการดําเนินการตามแผนฯไมนอยกวารอยละ 50 
 

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

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
1 2 3 4 5 
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ตัวชี้วัดที่  15 : มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
ความเชื่อมโยง  : สกอ.  3.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• ตัวชี้วัดนี้ตองการวัดความครบถวนของการบริการที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษาและศิษยเกา สถาบันตองใหบริการ

แกนักศึกษาในกิจกรรมตอไปนี้เปนอยางนอย ไดแก  
(1) การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน เชน การจัดสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การบริการ 
      ดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ  
(2) การบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน หอพักนักศึกษา สภาพแวดลอม  
      หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร        
(3) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา  
(4) การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุน  
      การศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารตางๆ                     
      ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา  
(5) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ 

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

สารสนเทศสารสนเทศ คอมพิวเตอร หองสมุด ศูนยการเรียนรูและสื่อการเรียน เปนตน 
3. จัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชี วิตของนักศึกษา เชน หอพัก สภาพแวดลอมในสถาบัน                  

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

จัดหางาน  การจัดหาแหลงทุนการศึกษาตอ เปนตน 
6. จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
7. ประเมินคุณภาพของการใหบริการเปนประจําทุกป เพื่อนําไปพัฒนาการบริการ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
       ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาใน 5 เรื่อง ไดแก 
บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู บริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต บริการ
ใหคําปรึกษาบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกาและโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา ดังตอไปนี้  
1.  เอกสารหรอืหลักฐานการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา ปที่ 1   
2.  เอกสารหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
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3.  หลักฐานการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดบริการใหแกนักศึกษาและศิษยเกา ไดแกประกาศ  แผนพับ  
     การประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ หรือ website ของสถาบัน 
4.  ขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของเพื่อการสืบคน 
     ขอมูลที่จัดหาเขาหองสมุด หรือจัดใหบริการแกนักศึกษา 
5.  หลักฐานโครงการความรวมมือของสถาบันกบัองคกรตางๆในการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา 
     และศิษยเกา 
6.  ขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับการบริการนักศึกษาและศิษยเกาจากฝายกิจการนักศึกษาของคณะและสถาบัน 
7.  รายชื่อหนวยบริการและโครงการหรือกิจกรรมบริการที่แตละหนวยจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
8.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษยเกาเกี่ยวกับการบริการที่ไดรับ 
9.  รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป   
 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
1.   มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1  
2.   มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา   
3.   มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา   
4.   มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
5.   มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา   
6.   มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
7.   มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป 
8.   นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจดับริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

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

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ  

7  ขอแรก 
มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวชี้วัดที่  16 : รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ          
ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร.   4.1.3 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ  2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30  กันยายน 2550) 
   
คําอธิบาย   :   
• ใหเปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพกับบัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพ                  

ในปงบประมาณ  2550 โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  
• บัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาที่ตองสอบใบประกอบ

วิชาชีพ เชน แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร  
นิติศาสตร เปนตน  โดยใหนับไดทั้งบัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ปการศึกษา 2550 

• บัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาที่ตองสอบ               
ใบประกอบวิชาชีพและสามารถสอบผานและไดรับใบประกอบวิชาชีพในสาขานั้นๆ ตามเกณฑที่สภา/สมาคม
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับวามีมาตรฐานเปนผูกําหนด 

• แจงนับเฉพาะบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาที่ตองสอบใบประกอบวิชาชีพ ในปการศึกษา 2550 
• ใหรายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป   

 
สูตรการคาํนวณ : 

 

(จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในปประมาณ  2550)   

(จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพในงบประมาณ  2550) 
X 100 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3        คะแนน  4       คะแนน  5 
70 % 72.5 % 75 % 77.5 % 80 % 
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ตัวชี้วัดที่  17 : จํานวนผลงานวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล 
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปการศึกษา  2550 

ความเชื่อมโยง  : สมศ.  1.6    แผน มข.  18 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• หมายถึง จํานวนผลงานวิทยานิพนธหรือผลงานวิชาการของนักศึกษาหรือของบัณฑิต ไมวาจะเปนระดับ

ปริญญาตรี โท หรือเอก ทั้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคนอกเวลาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติในปการศึกษา  2550 

• ในการประเมินจะนับเฉพาะจํานวนวิทยานิพนธหรือจํานวนชิ้นงานวิชาการเทานั้น ไมนับซ้ํา จํานวนครั้งที่ไดรับ
รางวัล แมวาผลงานนั้นจะไดรับรางวัลหลายครั้งก็ตาม 

• การไดรับรางวัล ตองเปนรางวัลของหนวยงานที่มีพันธกิจหลักในการสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของประเทศ 
เชน สภาวิจัยแหงชาติ สกว. หรือหนวยงาน/องคกรวิชาการ/วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ               
เปนตน โดยมีลายลักษณอักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสรางชื่อเสียงใหกับบุคลากรและหนวยงาน 

• ระดับชาติ หมายถึง ระดับที่เปดรับผูสมัคร/ผูเขารวมแขงขันจากทั่วประเทศ 
• การไดรับรางวัลของนักศึกษา  ใหระบุชื่อนักศึกษา,  ชื่อรางวัล, หนวยงานเจาของรางวัล, ปที่ไดรับรางวัล  
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ (เรื่อง)      
2. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับนานาชาติ (เรื่อง)    
3. ชื่อนักศึกษา/วิทยานิพนธ/ผลงานวิชาการ/ชื่อรางวัล/ปที่ไดรับรางวัล/หนวยงานที่ใหรางวัล 
4. รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป   
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU   ใหรายงานขอมูลเชิงปริมาณ  

 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
 < 6   6 - 8  > 9 

 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 29 - 

ตัวชี้วัดที่  18 : รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

ความเชื่อมโยง  : สมศ.  1.7    ก.พ.ร.  4.1.5   แผน มข.   19 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษาที่ไดตีพิมพ

เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิตทั้งหมดที่สําเร็จ
การศึกษาในแตละปการศึกษา ทั้งนี้ไมนับภาคนิพนธหรือสาระนิพนธ  

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

ที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
3.   การตีพิมพในวารสารนับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  
4.   บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติหมายถึง บทความ 

(Proceeding)ที่ไมใชบทคัดยอสําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมกับบทความอื่นๆ โดยมี
คณะกรรมการพิจารณา 

5.   การรายงานขอมูลบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมด ใหระบุรายละเอียดดังนี้ ชื่อ เลมที่และ             
วัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ, ชื่อบทความ, ชื่อผูเขียน, เลขหนา 

 

 
สูตรการคํานวณ  : 

 

จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรในปการศึกษา 2550  

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทของผูสําเรจ็การศึกษาทั้งหมดในปการศึกษา 2550 
 

 
 

X 100 

 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2550                           
2. จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ       

นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551    
3.   รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 

 
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3         คะแนน  4        คะแนน  5 
 < 30% 30-39% 40-49% 50-59% >60% 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 30 - 

เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
 < 40%  41 - 59%  > 60% 

 
 
 

เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร. (รวมขอ 18และ19 เปนขอเดียวคือรวมปริญญาโทและปริญญาเอกเขาดวยกัน) 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3        คะแนน  4       คะแนน  5 

 53 % 58 % 63 % 68 % 73  % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 31 - 

ตัวชี้วัดที่  19 : รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 

ความเชื่อมโยง  : สมศ.  1.8   ก.พ.ร.  4.1.5   แผน มข.  19 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550  (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษาที่ไดตีพิมพเผยแพร

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษา
ในแตละปการศึกษา ทั้งนี้ ไมนับภาคนิพนธหรือสาระนิพนธ  

 
หมายเหตุ  
1.   ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร และใชประโยชนรวบรวมจากผลงานในปการศึกษานั้นๆ 
2.   การเผยแพรผลงาน 1 เรื่อง ที่เผยแพรมากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียง 1 ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการเผยแพรที่มี

คุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
3.   การตีพิมพในวารสารนับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  
4.   บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติหมายถึง บทความ 

(Proceeding) ที่ไมใชบทคัดยอสําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมกับบทความอื่นๆ โดยมี
คณะกรรมการพิจารณา 

5.   การรายงานขอมูลบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมด ใหระบุรายละเอียดดังนี้ ชื่อ เลมที่ และวัน/
เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ, ชื่อบทความ, ชื่อผูเขียน, เลขหนา 

 
สูตรการคํานวณ  : 

 

จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรในปการศึกษา 2550  

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกของผูสําเรจ็การศึกษาทั้งหมดในปการศึกษา 2550 
 

 
 

X 100 

 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2550                           
2. จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ       

นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551    
3.   รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3        คะแนน  4       คะแนน  5 
< 50 % 50-59 % 60-69% 70-79% >80 % 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 32 - 

เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
 < 50%  50 – 74 %  > 75 % 

 
 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร. (รวมขอ 18 และ 19 เปนขอเดียวคือรวมปริญญาโทและปริญญาเอกเขาดวยกัน) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3        คะแนน  4       คะแนน  5 
 53 % 58 % 63 % 68 % 73  % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 33 - 

ตัวชี้วัดที่  20 : เงินบริจาคจากศิษยเกา 
ความเชื่อมโยง  : THES   25 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• จํานวนเงินบริจาคจากศิษยเกา แสดงถึงความสัมพันธระหวางสถาบันอุดมศึกษากับศิษยเกาซึ่งเมื่อจบการศึกษา

แลวไปประกอบอาชีพ ประสบความสําเร็จ มีความมั่นคง การบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหสถาบัน จะชวย
สนับสนุนใหสถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนได 

• ในกรณีที่บริจาคเปนทรัพยสินใหตีราคาเปนเงินดวย เชน บริจาครถยนต ที่ดิน เครื่องมือทางการแพทย เปนตน   
• ตัวชี้วัดนี้ ใชในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.   รายการและจํานวนเงินหรือทรัพยสินบริจาคที่ไดรับจากศิษยเกา ในรอบปการศึกษาที่ผานมา 
      ขอมูล 3 ปยอนหลัง 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU   ใหรายงานเปนเชิงปริมาณ  (บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 34 - 

ตัวชี้วัดที่  21 : มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ความเชื่อมโยง  : สกอ.  4.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการดําเนินงาน 

ที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการ
สนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย 
การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของ
ตางๆตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม 

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
1.   มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สงเสริมการบูรณาการและสอดคลองไปในแนวเดียวกันกับภารกิจ

ดานอื่นของคณะ/หนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนของคณะ/หนวยงานและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยของ มหาวิทยาลัย และของชาติ 

2.   มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางครบถวนและ 
ใชประโยชนไดจริง 

3.   มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอทั้งทรัพยากรการเงิน ทรพัยากรบุคคล 
แหลงคนควา หองปฏิบัติการและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

4.   มีกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรมในการ
ทํางานวิจัยและงานสรางสรรครวมกัน 

5.   มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการสรางขวัญและกําลังใจและ
ยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

6.   มีการสรางทีมวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับสากล 
 

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

ที่เกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย เชน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดหาแหลงทุน ขอมูลการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย ขอมูลการสนับสนุนทรัพยากรดานอื่นๆ ตอการวิจัย ขอมูลทุนวิจัย               
ที่คณาจารยไดรับพรอมชื่อคณาจารย ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยที่ตีพิมพหรือเผยแพรในลักษณะอื่นๆ หรือ              
การนําไปใชประโยชน ตลอดจนขอมูลหรือหลักฐานการสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย  เปนตน 

4. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและทีมวิจัย 
5. เอกสารหลักฐานความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ 
6.   รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
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เกณฑมาตรฐาน: ขอ 
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของของคณะ/หนวยงาน         

และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ 
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชน 

ไดจริง 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
6. มี ร ะบบและกลไกส ง เ ส ริ มความร วมมื อ ร ะหว า งนั ก วิ จั ยกั บองค ก รภายนอกทั้ งภาครั ฐ เอกชน                  

และภาคอุตสาหกรรม 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
< 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย  

5 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่   22 : มีระบบการบริหารการจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ความเชื่อมโยง  : สกอ. 4.2 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อเผยแพรไปยังคณาจารย นักศึกษา วงการ

วิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  เปนเรื่องที่
มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันตองจัดระบบสงเสริม สนับสนุนใหมีระบบการรวบรวม 
เผยแพรและแลกเปล่ียนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุมโดยสิ่งที่
เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือได และรวดเร็วทันเหตุการณ 

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. มีการสงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในวงการวิชาการทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็ว

ทันตอการใชประโยชน 
3. มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังนักวิชาการ นักศึกษาและชุมชนภายนอกสถาบัน 
4. มีกลไกในการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน  

ทั้งในและตางประเทศในการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของานวิจัย            

หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. คําสั่งหรือการมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือหนวยงานจัดทําระบบรวบรวม คัดสรรวิเคราะหและ

สังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  
2. ระบบฐานขอมูลเพื่อเปนศูนยรวมสารสนเทศงานวิจัยรวมทั้งระบบ intranet, internet และ website ที่เกี่ยวกับ

งานวิจัยของสถาบัน 
3. กระบวนการดําเนินการเพื่อเผยแพรหรือถายทอดความรูไปสูวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชนทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน  
4. เอกสารหลักฐานความรวมมือระหวางสถาบันหรือนักวิจัยกับองคกรภายนอกสถาบัน 
5. เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการและคุมครองทรัพยสินทางปญญาของสถาบัน 
6. ระเบียบ กฎเกณฑ และหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม คัดสรร  เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสิน

ดานความรูจากการวิจัยไปยังทุกกลุมเปาหมายทั้งคณาจารย นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

7. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบันสนับสนุนใหมีการเผยแพรในวงวิชาการหรือนําไปใชประโยชน  
8. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูเพื่อประโยชนแกชุมชนและ

สังคมผานชองทางตางๆ 
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9. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบันสนับสนุนใหจดสิทธิบัตรหรือซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 
10. ชื่อเครือขายหรือหนวยงานที่สถาบันมีความรวมมือทางวิชาการอันเปนผลมาจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

ของสถาบัน 
11. รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑมาตรฐาน   :  ขอ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไป              

ใชประโยชน 
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็ว

ทันตอการใชประโยชน 
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไป            

ใชประโยชน 
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย            

หรือส่ิงประดิษฐหรอืนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU    

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ  3  ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย  4  ขอ 
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ตัวชี้วัดที่  23 : จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยและนักวิจัยประจํา  

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 4.3    สมศ. 2.2   ก.พ.ร. 4.2.2    แผนมข. 39    THES 21 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• หมายถึง เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่คณะไดรับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผนดินและ               

เงินงบประมาณเงินรายไดจากมหาวิทยาลัย  
•  จํานวนเงินวิจัย รวมถึง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสําหรับการวิจัย 

โดยใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของวัสดุ อุปกรณหรือเครื่องมือนั้นๆ 
• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงานรวมถึงอาจารย

พิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริงใน             
ปการศึกษา 2550 กรณีอาจารยมีระยะเวลาทํางาน 6 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน และไมนับอาจารย ที่ลาศึกษาตอ 

• กรณีมีผูรวมทําหลายคนหลายหนวยงานใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉลี่ยตามจํานวนผูเขารวมโครงการวิจัย             
กรณีโครงการวิจัยนั้นไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงานจํานวนเงินเฉลี่ยตามสัดสวน            
ในปการศึกษานั้น 

• นักวิจัย  หมายถึง บุคลากรที่มีตําแหนง “นักวิจัย”  (ไมนับรวมเจาหนาที่วิจัยและผูชวยนักวิจัย) 
 

สูตรการคํานวณ  : 
 

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับจากคณะและมหาวิทยาลัย  
ในปการศึกษา 2550 

 

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา 2550 
 

 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน 
2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได 
3. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา 2550  (ขอมูล ณ วันที่  31 พ.ค. 51) 
4. รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
 < 50,000  50,000 – 59,999    60,000 - 69,999 70,000 - 79,999 > 80,000 

 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 39 - 

เกณฑการประเมิน  :  สกอ. (รวมทุนจากภายในและภายนอกจึงใชตาม สมศ.) 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

อยูระหวาง 1 - 54,999  บาท 55,000 - 79,999  บาท มากกวาหรือเทากับ 80,000 บาท  
 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
 < 20,000  20,000 - 29,999  > 30,000 

 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร. (รวมทุนจากภายในและภายนอกและรวมนักวิจัยดวย) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
210,000  215,000     220,000  225,000  230,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 40 - 

ตัวชี้วัดที่  24 : จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 
ตออาจารยและนักวิจัยประจํา 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 4.3   สมศ. 2.2  ก.พ.ร. 4.2.2   แผนมข. 39   THES 21 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• จํานวนเงินวิจัยที่ไดรับจากภายนอก หมายถึง เงินนอกงบประมาณซึ่งเปนเงินสนับสนุนในการทําวิจัยจาก

องคกรภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ตองเปนหนวยงานภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย 
• จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  จําแนกตามแหลงเงินทุน เชน          

แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. แหลงทุนตางประเทศ หนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง 
จังหวัด อื่นๆที่ไมใชแหลงทุนวิจัย และเอกชน 

• จํานวนเงินวิจัย รวมถึง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสําหรับการวิจัยโดย
ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของวัสดุ อุปกรณหรือเครื่องมือ  

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารย
พิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง                  
ในปการศึกษา 2550 กรณีอาจารยมีระยะเวลาทํางาน 6เดือน ใหนับ เปน 0.5 คน และไมนับอาจารย             
ที่ลาศึกษาตอ  

• กรณีมีผูรวมทําหลายคนหลายหนวยงาน ใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉล่ียตามจํานวนผูเขารวมโครงการวิจัย 
กรณีไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงานจํานวนเงินเฉล่ียตามสัดสวนในปการศึกษานั้น 

• นักวิจัย หมายถึงบุคลากรที่มีตําแหนง “นักวิจัย”   (ไมนับรวมเจาหนาที่วิจัยและผูชวยนักวิจัย) 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับจากแหลงทนุภายนอกมหาวิทยาลัย  
ในปการศึกษา 2550 

 

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา 2550 
 

 

 
หลักฐานที่ตองใชแสดง : 
1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยที่ไดรับจากเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเปนเงินสนับสนุนในการทําวิจัยจากองคกร

ภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ตองเปนหนวยงานภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย 
2. จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา 2550 (ขอมูล ณ วันที่  31 พ.ค. 51) 
3. รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป   
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

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



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 41 - 

เกณฑการประเมิน  :  สกอ. (รวมทุนจากภายในและภายนอกจึงใชตาม สมศ.) 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

อยูระหวาง 1 - 54,999 บาท 55,000 – 79,999 บาท   มากกวาหรือเทากับ 80,000 บาท  
 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
 < 35,000  35,000 - 49,999  > 50,000 

 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.  (รวมทุนจากภายในและภายนอกและรวมนักวิจัยดวย) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
210,000  215,000     220,000  225,000  230,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 42 - 

ตัวชี้วัดที่ 25 : รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทนุทําวิจัยและงานสรางสรรค 
จากภายในมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

ความเชื่อมโยง  : สมศ. 2.4  ก.พ.ร. 4.2.3   แผน มข.   40 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําของคณะที่ไดรับทุนทําวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย          

ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  
• การแจงนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย การแจงนับจะไมนับซ้ํา 

ถึงแมวาอาจารยหรือนักวิจัย ผูนั้นจะไดรับทุนทําวิจัยหลายเรื่อง และในกรณีที่มีการทําวิจัยเปนคณะใหแจงนับ
จํานวนอาจารยในคณะที่ทําวิจัยไดทุกคน ทั้งนี้ ใหสามารถนับรวมทุนสวนตัวที่ใชในการทําวิจัยดวย 

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ 
อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) นับเฉพาะ
อาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2550 กรณีอาจารยมีระยะเวลาทํางาน       
6 เดือน ใหนับ เปน 0.5 คน   

• นักวิจัย หมายถึงบุคลากรที่มีตําแหนง “นักวิจัย”   (ไมนับรวมเจาหนาที่วิจัยและผูชวยนักวิจัย) 
 

สูตรการคํานวณ  : 
 

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยฯภายในมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2550  
 

 
 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําในปการศึกษา 2550 

 

 
 

X 100 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา 2550  (ขอมูล ณ วันที่  31 พ.ค. 51) 
2. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยฯจากภายนอกมหาวิทยาลัย      
3. รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป  
 

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

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

เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
 < 35% 35 – 49%  > 50% 

 

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

30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 43 - 

ตัวชี้วัดที่  26 : รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทนุทําวิจัยและงานสรางสรรค 
จากภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

ความเชื่อมโยง  : สมศ. 2.5   ก.พ.ร.  4.2.3   แผน มข.   40 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําของคณะที่ไดรับทุนทําวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  
• การแจงนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย การแจงนับจะไมนับ

ซ้ําถึงแมวาอาจารยผูนั้นจะไดรับทุนทําวิจัยหลายเรื่องและในกรณีที่มีการทําวิจัยเปนคณะใหแจงนับจํานวน
อาจารยในคณะที่ทําวิจัยไดทุกคน  

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) นับเฉพาะอาจารยและนักวิจัย
ประจํา ที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2550 กรณีอาจารย  มีระยะเวลาทํางาน 6 เดือน ใหนับ เปน 0.5 คน  

• การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคไมนับซ้ําแมวาอาจารย
ประจําหรือนักวิจัยประจําทานนั้นจะไดรับทุนมากกวา 1 ทุนในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

• นักวิจัย หมายถึงบุคลากรที่มีตําแหนง “นักวิจัย”   (ไมนับรวมเจาหนาที่วิจัยและผูชวยนักวิจัย) 
 

สูตรการคํานวณ  : 
 

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยฯภายนอกมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2550  
 

 
 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําในปการศึกษา 2550 

 

 
 

X 100 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา 2550 (ขอมูล ณ วันที่  31 พ.ค. 51) 
2. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยฯจากภายนอกมหาวิทยาลัย      
3. รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป  
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
 < 10% 10 – 19 % 20 – 29 % 30-39 % > 40 % 

 

เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
 < 25% 25 - 39%  > 40% 

 

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

20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 44 - 

 

ตัวชี้วัดที่  27 : รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 4.4   สมศ. 2.1   ก.พ.ร. 4.2.1   แผน มข.  45   THES 30 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เปนผลิตภาพของสถาบันอุดมศึกษา เกิดจากการตดิตามความกาวหนาทางวิชาการ

และการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องของคณาจารย จึงเปนผลงานที่มีคุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพร
และนําไปใชประโยชนทั้งในเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ   

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานทางวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่ไดมีการศึกษาคนควา                  
ตามกระบวนการระเบียบวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาหรือการแสดงออกทางศิลปะ อันเปนที่ยอมรับระดับ
นานาชาติและระดับชาติหรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรู
หรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชาหรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดง
ความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและ
จิตรกรรม 

•  การนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยของอาจารยที่มีสวนชวยในการพัฒนาประเทศหรือเสริมสราง              
องคความรูหลัก หรือใชในการเรียนการสอนหรือในวงธุรกิจอุตสาหกรรม/องคกร  

• อาจารยประจํา  หมายถึง  อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารย
พิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริงใน          
ปการศึกษา 2550 กรณีอาจารยมีระยะเวลาทํางาน 6 เดือน ใหนับ เปน 0.5 คน (ไมนับอาจารยที่ลาศึกษาตอ) 

• การแจงนับ จะไมนับซ้ํา ถึงแมวางานวิจัยและงานสรางสรรคนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้งก็ตาม  
• นักวิจัยหมายถึงบุคลากรที่มีตําแหนง “นักวิจัย”   (ไมนับรวมเจาหนาที่วิจัยและผูชวยนักวิจัย) 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 

จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับ
ตีพิมพเผยแพรฯ  ในปการศึกษา 2550 

 

 
 

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําในปการศึกษา 2550   
 

 
 

 
X 100 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา 2550 (ขอมูล ณ วันที่  31 พ.ค. 51) 
2. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
      ซึ่งระบุถึง ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ ตีพิมพ/ชื่อบทความ/ชื่อผูเขียน  
3. รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 

 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 45 - 

เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
 < 15 % 15-19 % 20-24 % 25-29 % > 30 % 

 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 1 - รอยละ 29 รอยละ 30 – รอยละ 39 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40  

 
 

เกณฑการประเมิน  :   สมศ. 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
 < 20%  20 - 29%  > 30% 

 
 

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

6 % 8 % 10 % 20 % 30 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 46 - 

ตัวชี้วัดที่  28 : จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธบิัตร 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 4.4   สมศ. 2.7   ก.พ.ร. 4.2.5   แผน มข. 48    
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550  (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เปนผลิตภาพของสถาบันอุดมศึกษา เกิดจากการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ

และการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องของคณาจารย จึงเปนผลงานที่มีคุณคา การสรางความรูความเขาใจและ
สรางระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของผลิตภาพดังกลาว อาทิ การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตร จะชวยสนับสนุนใหงานวิจัยและงานสรางสรรคมีความคุมคาและเกิดมูลคาเพิ่ม 

• การนับจํานวนการจดทะเบียนจะนับไดตอเม่ือไดรับการจดทะเบียนแลวเทานั้น ไมนับรวมกรณีอยูในระหวาง
ย่ืนจดทะเบียน 

• จะนับเปนผลงานเมื่อไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
• ไมนับรวมการจดลิขสิทธิ์ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา   

ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในปการศึกษา 2550 
2.   รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU    ใหรายงานเปนขอมูลเชิงปริมาณ 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. (รวมขอ 27 และ 28 เปนขอเดียวกัน ) 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 1 - รอยละ 29 รอยละ 30 – รอยละ 39 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40  

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  

            คะแนน  1                    คะแนน  2                   คะแนน  3 
1 2  > 3 

 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร. ( จํานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
7 8 9 10 11 

 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 47 - 

ตัวชี้วัดที่  29 : รอยละของบทความวิจัยทีไ่ดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal         
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจํา 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  4.5   สมศ.  2.6   ก.พ.ร.   4.2.4   แผน มข.  46   THES   31   
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปปฏิทิน 2550 (1 มกราคม 2550 – 31 ธันวาคม 2550) 
   
คําอธิบาย   :   

      การเผยแพรผลงานวิจัยที่สถาบันสรางขึ้นมีหลายชองทาง เริ่มต้ังแตการเผยแพรในระดับสถาบัน ระดับชาติ   
และระดับนานาชาติ สถาบันอาจสงเสริมใหผลงานวิจัยของสถาบันไดมีโอกาสเผยแพรในระบบสากลที่เปนที่ยอมรับ
มากขึ้น และการไดรับอางอิงในระบบสากลดังกลาวไมวาจะเปน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติจะสะทอนคุณภาพของผลงานวิจัย รวมทั้งเปนการขยายฐานการเผยแพรไดกวางขวางขึ้น 
หมายเหตุ 

1. การนับบทความที่ไดรับการอางอิงใน referred journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ     
ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม 

2. บทความวิจัยในฐานขอมูลมาตรฐานสากลตามที่กําหนด ใหนับเฉพาะที่ เปนบทความวิจัยเทานั้น              
ไดแก “research article”  “letter” และ  “review” 

 

สูตรการคํานวณ  : 
 

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในปปฏิทิน 2550 
 

 
   จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมดในปปฏิทิน 2550 

 

 
 

X 100 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
สํานักวิทยบริการสืบคนขอมูลเบื้องตนแลวสงใหคณะตรวจสอบและเพิ่มเติมขอมูล 

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
< 10% 10-14% 15-19% 20-24%  > 25% 

 

เกณฑการประเมิน   :  สกอ. 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

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

เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 
คะแนน  1  คะแนน  2  คะแนน  3  
 < 15% 15 – 19%  > 20% 

 

เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.  (นับรวมนักวิจัยประจําดวย) 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

19 % 20 % 21 % 22%  23 % 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 48 - 

ตัวชี้วัดที่  30 : จํานวนบุคลากรทีเ่ขารับการอบรมเปนนกัวิจัยรุนใหม 
ความเชื่อมโยง  : แผน มข.  42   
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) 
   
คําอธิบาย   :   
• มหาวิทยาลัยขอนแกน มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน คือมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย นักวิจัยรุนใหมเปนปจจัย

นําเขาที่สําคัญของการทําวิจัย มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการสนับสนุนภารกิจดังกลาว มีการอบรม
นักวิจัยรุนใหมอยางสม่ําเสมอคณะ/หนวยงาน พึงสงเสริมใหบุคลากรเขาอบรมเปนนักวิจัยรุนใหมเพื่อให
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 

• พิจารณาจากจํานวนบุคลากรที่ผานการอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม 
• นักวิจัยใหม หมายถึง อาจารย ขาราชการ และพนักงาน ซึ่งเปนตําแหนงประจําในสังกัดมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน ซึ่งมคีุณสมบัติ ดังนี้  
1.  เปนผูที่ไมเคยรับทุนวิจัยจากแหลงทุนใดๆ เปนระยะเวลา 5 ป ติดตอกันหรอื  
2.  เปนผูกลับจากการลาศึกษาตอหรือบรรจุเขาปฏิบัติงานไมเกิน 5 ป และ  

      3. ไดรับการเสนอชื่อจากคณะที่สังกัด    
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
 จํานวนและรายชื่อบุคลากรทีเ่ขาอบรมเปนนักวิจัยรุนใหม ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนและภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  ใหรายงานเปนขอมูลเชิงปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 49 - 

ตัวชี้วัดที่ 31 : จํานวนโครงการวิจัยใหม 
ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร.   3.2.7   
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) 
   
คําอธิบาย   :   
• มหาวิทยาลัยขอนแกนมีระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยดวยมาตรการตางๆที่หลากหลายเพื่อสรางและพัฒนา

นักวิจัยใหสมารถสรางผลงานใหสอดคลองกับทิศทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ภายใตแหลงเงินทุน
สนับสนุนตางๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยสนับสนุนใหเกิดกลุมวิจัย  โดยจําแนกเปนนักวิจัย 
หนาใหม นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยระดับสูง  นอกจากนี้ยังกําหนดทิศทางและประเด็นการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับนโยบายการวิจัยระดับชาติใหชัดเจน วางระบบและกลไกสนับสนุนเกี่ยวกับ
งบประมาณดานการวิจัย  

• จํานวนโครงการวิจัยใหม  หมายถึง จํานวนโครงการวิจัยของบุคลากรและศูนยวิจัยเฉพาะทางที่ไดรับอนุมัติและ
จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและงบประมาณจากแหลง
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2550   

 
ขอมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยขอนแกน :  

ผลการดําเนนิงานทีผ่านมา ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 
2548 2549 2550 

 

จํานวนโครงการวิจัยใหม 
 

โครงการ 
 

93 
 

248 
 

211 

 
 
เกณฑการประเมิน   :   IQA-KKU    ใหรายงานเปนขอมลูเชิงปริมาณ 3 ปยอนหลัง 
 
เกณฑการประเมิน   :   ก.พ.ร.   

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
150 175 200 225 250 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน - 50 - 

ตัวชี้วัดที่  32 : มีระบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
ความเชื่อมโยง  : สกอ.  5.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึง่ของสถาบัน อดุมศึกษา คณะ/หนวยงานพึงมีระบบ

และกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายในการใหบริการวิชาการใหชัดเจน
เพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบรกิารวิชาการแกสังคมของคณะ/ หนวยงาน มีการติดตาม 
กํากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรของคณะ/หนวยงาน      
ใหสอดคลองกบัเปาหมายของสถาบัน 
 

แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. คณะ/หนวยงานจัดระบบและกลไก เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานดานการบริการวิชาการ

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

แกสังคมกับภารกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน 
5. มีการนําผลการประเมินไปพฒันาปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคมใหเกิดประโยชนตอทั้งสังคมภายนอก   

และภารกิจทุกดานของคณะ/หนวยงาน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. นโยบาย แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคมและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน 

ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคมของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับมาตรการและแนวปฏบิติั

ที่เกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม เชน คําสั่งแตงต้ังหรือมอบหมาย

ผูรับผิดชอบ หลักฐานดําเนินการกําหนดสัดสวนมาตรฐานภาระงานดานการบริการวิชาการแกคณาจารยและ
บุคลากร   

4. ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการ 
5. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะในการบริการวิชาการแกสังคม 
6. แผนบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
7. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีการนําความรูประสบการณจากการบริการวิชาการแกสังคมมาใชในการเรียน

การสอน การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน - 51 - 

8. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลของการเชื่อมโยงการบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน การวิจัย 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอนหรือ             

การวิจัยหรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวาง             

การบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆของคณะ/หนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU 

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

 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
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ตัวชี้วัดที่  33 : รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ       
ตออาจารยประจํา 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  5.2    สมศ.   3.2    ก.พ.ร.  4.3.3    แผน มข.  56 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• อาจารยพึงมีภาระงานดานบริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินงานตามภาระงานที่สถาบันกําหนด                  

โดยสถาบันสรางระบบจูงใจใหอาจารยสนใจใหบริการทางวิชาการ สงเสริมสนับสนุน ใหอาจารยใหบริการ            
ทางวิชาการ จัดหากิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและมีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน                  
การใหบริการทางวิชาการ  

 

สูตรการคํานวณ  : 
 

จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก  
เปนกรรมการวชิาการและกรรมการวิชาชีพในปการศึกษา 2550 

 

 
 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษา 2550   
 

 
 

 
X 100 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
 ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การนับจํานวนอาจารยที่มีสวนรวมในการบริการ
วิชาการจะไมนับซ้ํา แมวาอาจารยทานนั้นมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย          
หลายกิจกรรมหรือหลายโครงการหรือเปนที่ปรึกษาหรือกรรมการหลายตําแหนง และสามารถนับอาจารยประจํา         
ที่ลาศึกษาตอไดดวย ดังนั้นตัวเปรียบเทียบจึงเปนจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
 

เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU  
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
< 20 % 20-24% 25-29% 30-34% > 35% 

 

เกณฑการประเมิน  :   สกอ. 
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

1-14% 15-24% > 25% 
 

เกณฑการประเมิน  :   สมศ.  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

1-14% 15-24% > 25% 
 

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

30 % 31 % 32 % 33 % 34 % 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน - 53 - 

ตัวชี้วัดที่  34 : รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ            
และนานาชาติตออาจารยประจํา 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  5.3    สมศ.   3.1    ก.พ.ร.  4.3.1    แผน มข.  54 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• ตัวชี้วัดนี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน

หรือเพื่อตอบตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  
• การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึ่งโครงการใหสามารถนับกิจกรรมยอยแทนการนับ

โครงการได 
 

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการการพัฒนา 

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ  
 
 

 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา  2550 

 
X  100 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ปการศึกษา 2550 
2. จํานวนอาจารยประจําใหนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2550 
3.   รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 

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

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

เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

< 19% 20-29% > 30 
 

เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

< 19% 20-29% > 30 
 

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

41 % 42 % 43 % 44 % 45 % 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน - 54 - 

ตัวชี้วัดที่  35 : จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  5.5    สมศ.   3.5    ก.พ.ร.  4.3.4    แผน มข.  53 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• สถาบันพึงทําหนาที่เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ เปนที่พึ่งพาในทางวิชาการในรูปแบบตางๆ หรือทําหนาที่ใดๆ 

ที่มีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการและการพัฒนาความรู ซึ่งไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
       แหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง ศูนยหรือหนวยงานที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพเปนประจํา 
เปนที่พึ่งพาของสังคมจนเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU   ใหรายงานเปนขอมูลเชิงปริมาณและชื่อศูนยการใหบริการวิชาการ 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 2 แหลง   3  แหลง มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง 

 
เกณฑการประเมิน  :   สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 2 แหลง   3  แหลง มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง 

 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 2 แหลง   3  แหลง มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง 
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ตัวชี้วัดที่  36 : จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร.  4.3.2    แผน มข.  55 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2550  (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) 
   
คําอธิบาย   :   
• เปรียบเทียบจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติกับอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําโดยแสดงในรูปสัดสวน 

• โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อให
บริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือ 
นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา ทั้งนี้การนับอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 

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

• ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้   
1) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
2) บริการเครื่องมอืและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
3) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
4) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
5) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
7) บริการศึกษา วิจยั สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
9) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
10) บริการอื่น ๆ ทัง้นี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบันถามีการขอความรวมมือจาก

จังหวัด หรือองคการปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียน หรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหชวยบริการวิชาการ
และวิชาชีพ แมไมอยูในแผนของสถาบันก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความรวมมือ
เปนหลักฐานประกอบ 

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

• ใชขอมูลที่คณะรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
• นับเฉพาะการใหบริการวิชาการตามโครงการ/กิจกรรมที่ระบุไวในแผนการใหบริการวิชาการของคณะเทานั้น 
• ไมนับรวมการเปนวิทยากรไมไดระบุไวในแผนการใหบริการวิชาการของคณะ 
 
สูตรการคํานวณ :  

  

(ผลรวมของจํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ         
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  

หรือนานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 2550) 
 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550) 

 

 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.  จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ 
     พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
2.  จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ใหนับรวมนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงดวย และไมนับรวม 
     อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 
     รายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป   
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
56 91 136 182 273 

 
เกณฑการประเมินของ  :  ก.พ.ร.   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
56 91 136 182 273 
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ตัวชี้วัดที่  37 : มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ความเชื่อมโยง  : สกอ. 6.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550  (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม             

ทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการปรับใชศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ 
โดยมีความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานภายในและภายนอกตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
แนวปฏิบัติที่ดี :   
1.  คณะ/หนวยงานมีการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สงเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถี   
     ชีวิตประชาคมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโนบายและแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.  คณะ/หนวยงานมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่นําไปสูการสรางสรรคงานดานศิลปะและวัฒนธรรม 
3.  คณะ/หนวยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาแหลงทุนเพื่อการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม 
4.  คณะ/หนวยงานมีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.  คณะ/หนวยงานมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม 
6.  คณะ/หนวยงานมีการเผยแพรผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  
1. แผนงานดานศิลปวัฒนธรรมของสถาบันและหลักฐานการดาํเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการการบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติ           

ที่เกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม เชน คําสั่ง แตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ

หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรทํางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคม ขอมูลและหลักฐานการจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม การจัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุน ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   

4. เอกสารหลักฐานความรวมมือและการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐาน การกําหนดหรือสราง
มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการเผยแพรผลงาน  ดานศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.   มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติไดและมีแผนงานรองรับ 
2.   มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
3.   มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ 
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4.  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทํา         
ฐานขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม  การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม  การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนา
ทางวิชาการ  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง  

5.   มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

6.   มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  อาทิ  มีสถานที่หรือเวที แสดงผลงาน 
จัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปะและ
วัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ  

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3         คะแนน  4        คะแนน  5 
1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก >5 ขอแรก 

 
 

เกณฑการประเมิน   :   สกอ.  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4ขอแรก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 59 - 

ตัวชี้วัดที่  38 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา
ทั้งหมด 

ความเชื่อมโยง  : สมศ.   4.1    ก.พ.ร.  4.4.1    แผน มข.   72 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• รอยละของกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรมอันรวมถึงศิลปวัฒนธรรมและชีวิต

วัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ทั้งนี้ในการสนับสนุนดังกลาวอาจกระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต งานวิจัย
และนวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยตรงตอจํานวนนักศึกษา ลักษณะกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย    
1. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย   
2. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยทั้งของทองถิ่น

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

หมายเหตุ 
1. กรณีเปนโครงการของสถาบันและกลุมสาขาวิชาจัดกิจกรรมรวมดวยแตละกลุมสาขาวิชาสามารถนับเปน

กิจกรรมได 
2. กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได 
3. ลักษณะโครงการ/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม   

3.1 โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย กิจกรรมที่มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต คือ อาหารพื้นบาน        
ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน 
บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรม    
/โครงการ ที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรมกิจกรรม                  
การประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวด
ทําอาหารไทย เปนตน หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่นๆ เชน  
การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบาน ในงานสัมมนาระดับตางๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกาย          
ชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ  5ส. หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน ตลอดจนการสนับสนุน
ใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตางๆ ขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย                
กลุมวรรณกรรม เปนตน 

3.2 โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของทองถิ่น
และของชาติ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 60 - 

3.3 โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุกศาสนา             
ที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก 

3.4 โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมในยุค
ปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นต้ังอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมี           
การทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทยหรือ
ที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ   แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบ
คุณคาและคุณธรรม  จริยธรรมมากยิ่งขึ้น 

3.5 โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบาน  
3.6 การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรมของชาติตางๆ           

ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณ 
การเรียนรู วัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความ
เขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวม 

 
สูตรการคํานวณ  :  

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในปการศึกษา 2550 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา ปการศกึษา 2550 

 

X 100 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. ขอมูลจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทาในปการศึกษา 2550                                        
      (ใหใชขอมูล FTES  ปการศึกษา 2550  ที่ระบุไวในภาคผนวก) 
2. จํานวนของกิจกรรมโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ ในปการศึกษา 2550 
3. รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3          คะแนน  4         คะแนน  5 
< 15 % 15-19 % 20-24 % 25-29 % > 30% 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
 < 15% 15 – 19%  > 20% 

 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 
20 % 22.5 % 25 % 27.5 % >  30 % 
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ตัวชี้วัดที่  39 : รอยละเฉลี่ยของนักศกึษาที่เขารวมโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา 
และสรางเสริมเอกลกัษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร.  4.4.2    แผน มข.  73 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• โครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมอาจกระทําโดยผานกระบวนการ

ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรม การบริหารวิชาการหรืออาจเปนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนาธรรมโดยตรง 
• ใหเปรียบเทียบผลรวมของรอยละนักศึกษาที่เขารวมโครงการเทียบกับกลุมเปาหมายในแตละโครงการใน      

การอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณและวัฒนธรรมทุกโครงการที่มีขึ้นในปการศึกษา 2550 กับจํานวน
โครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณและวัฒนธรรมที่มีขึ้นในปการศึกษา 2550 ทุกโครงการ 

• ลักษณะโครงการศิลปะและวัฒนธรรม  ไดแก 
1)  โครงการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และภูมิปญญาไทย  กิจกรรมที่มี

วัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถี
ชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต คือ อาหารพื้นบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรค
แบบพ้ืนบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่         
โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนโครงการที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน โครงการจัดงาน
หรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม โครงการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน โครงการประกวดนกเขา
ชวา นกกรงหัวจุก โครงการประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ โครงการที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของ
โครงการหลักอื่น ๆ  เชน   การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบาน ในงานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ   การรณรงคใหบุคลากรและ
นักศึกษาแตงกายชุดพื้นบาน  การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ  5 ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน 
ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจโครงการทางวัฒนธรรมดานตางๆ ขึ้นในหนวยงาน เชน   
กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 

2)  โครงการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของ
ชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลตาง ๆ ที่สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อ และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามา
ปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางโครงการไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ 
การทําบุญวันวาง เปนตน 

3) โครงการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยใหนับไดทุกศาสนาที่มุงเนน
เปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก  ตัวอยางโครงการ ไดแก โครงการการสวดมนตและ
การตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา 
วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 
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4)  โครงการที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรมในยุคปจจุบัน               
ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นต้ังอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีการทําโครงการ            
ในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับ
สถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดโครงการหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวย
สรางโครงการเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม  จริยธรรมมากยิ่งขึ้น 
ตัวอยางโครงการ ไดแก โครงการคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคายหรือ โครงการ
พัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน 
เปนตน 

5)  โครงการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม เชน ดนตรีไทย และพื้นบาน ศิลปะการแสดงของไทยและพื้นบาน 
ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตาง ๆ อาจเปนโครงการ ทั้งในสวนที่จัด              
ขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ หรือการเขารวมโครงการตาง ๆ ไดแก การแสดง
นาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และการละเลนพื้นบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา 
หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษาหรือบุคลากร ไปรวมโครงการดังกลาวที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสราง
โอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเปนตน  

6)   การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม และของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรมของชาติตางๆ 
ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณและ             
การเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจ                
ที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก   ศิลปวัฒนธรรม
สากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป 
งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียน
นิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปนโครงการที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ หรอื
การเขารวมชมโครงการตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจําชนชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบ
เพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการ
ศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 

• กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได 
 

สูตรการคํานวณ : 
 

(ผลรวมของรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนรุักษ พัฒนา 
และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีขึ้นในปการศึกษา 2550) 

 

 

 (จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลกัษณและวัฒนธรรมที่มีขึ้นสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีภาคปกติ ในการศึกษา 2550) 

 

 

 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.  รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม 
     เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมในแตละโครงการที่มีขึ้นในปการศึกษา 2550 
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2.  จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีขึ้นสําหรับนักศึกษา 
     ปริญญาตรีภาคปกติ ในปการศึกษา 2550 ทุกโครงการ 
3.   รายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป   
 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
75% 80% 85% 90% 95% 

 
 

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

75% 80% 85% 90% 95% 
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ตัวชี้วัดที่  40 : รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลกัษณ ศลิปะและวัฒนธรรมตองบดาํเนินการ 

ความเชื่อมโยง  : สมศ.  4.2   ก.พ.ร.  4.4.3   แผน มข.   74   THES    42 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• หมายถึงคาใชจายและมูลคาที่สถาบันใชไปเพื่อการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมเทียบงบดําเนินการ 
• คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
• มูลคา (in-kind) หมายถึง  คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการที่สถาบันจัด

ให เชน คาตอบแทนวิทยากรที่เปนบุคลากรของสถาบัน คาใชอุปกรณและสถานที่ เปนตน 
• งบดําเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน  คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน 

และคาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน  สิ่งกอสราง) งบดําเนินการ ใหคิดจากงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณเงินรายได ทั้งนี้ใหนับรวมมูลคาดวย 

• คาเสื่อมราคาใชหลักเกณฑตามที่กองแผนระบุ 
 
สูตรการคํานวณ :  

 

จํานวนคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลกัษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรมในปการศึกษา  2550 

 
 

งบดําเนินการในปการศึกษา  2550 
 

 
 
X 100 

 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม  

ในปการศึกษา  2550 
2. คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากการที่คณะ/หนวยงานไดใชเพื่ออนุรักษ  

ในปการศึกษา  2550 
3. งบดําเนินการของคณะ/หนวยงานในปการศึกษา 2550  
4. รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
 < 0.25 % 0.25-0.49 % 0.50-0.74 % 0.75-0.99 % > 1.0% 
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เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
 < 0.5% 0.5 - 0.9%   > 1% 

 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร. 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
 0.15 % 0.25 % 0.50 % 0.75 % 1.0% 
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                        มิติท่ี  2   มิติคุณภาพ 
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ตัวชี้วัดที่  41 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบับริการ 
ความเชื่อมโยง  : สกอ.  5.4   ก.พ.ร.  6   แผน มข.   51 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• การบริการวิชาการแกสังคม เปนการตอบสนองและแสดงรับผิดชอบตอสังคมซึ่งถือเปนบทบาทของ

สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด 
สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมารับบริการ  เจาหนาที่ของรัฐ หรือ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ 
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
 ใชขอมูลจากการทําวิจัยสถาบันที่ตองดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ            
พ.ศ. 2551 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
< 70% 70 – 74% 75 – 79% 80 – 84% > 85% 

 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ  75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85  

 
เกณฑการประเมิน  :   ก.พ.ร. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 
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ตัวชี้วัดที่  42 : มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศกึษา 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  9.1    สมศ.  7.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมลู : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   

       การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งสถาบันการศึกษาตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
ดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงคและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและ
โดยหนวยงานตนสังกัดตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปน       
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนให
มั่นใจวาสถาบันสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. คณะ/หนวยงาน จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนสวนหนึง่ของกระบวนการ

บริหารการศึกษา โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
2. มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและ

กฎเกณฑอื่นๆที่เกี่ยวของตลอดจนสอดคลองกับเอกลักษณของสถาบัน โดยตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นตองครอบคลุม
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต ตลอดจนเปนตัวชี้วัดที่สามารถ
รองรับการประเมินภายนอกโดยหนวยงานตางๆ  

3. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณทั้งการตรวจติดตาม การดําเนินงานการประเมินคุณภาพ 
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกจนเปนวัฒนธรรมองคกรมีระบบสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบฐานขอมูลและมีการสงเสริมสนับสนุน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจน 

การประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจากสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับ 
2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานดานการประกันคุณภาพของสถาบัน ต้ังแตการควบคุม 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เชน คําสั่งแตงต้ังหรือมอบหมายหนวยงาน

หรือผูรับผิดชอบ คูมือการประกันคุณภาพของสถาบัน ฐานขอมูลที่ใชในการประกันคุณภาพ หลักฐาน  
การสงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหเขมแข็งและเปนสวนหนึ่งของกระบวน  
การบริหารงานโดยการมีสวนรวมของประชาคม ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน กระบวน  
การจัดการความรูเรื่องการประกันคุณภาพของสถาบัน  

4.   รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 69 - 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของคณะ/หนวยงาน 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร

สูงสุดของสถาบันภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก คณะ/หนวยงาน 
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ         

ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา 

คณะและมหาวิทยาลัย 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

คณะ/หนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
 < 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก > 5 ขอแรก 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 

 4 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 4  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย  

5 ขอแรก 
 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
 < 2 3  > 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 70 - 

ตัวชี้วัดที่  43 : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศกึษา 
ความเชื่อมโยง  : สกอ.  9.2 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมลู  : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• คณะ/หนวยงานมีการดําเนินการถายทอดองคความรู ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/หนวยงาน 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสงเสริม        
การประกันคุณภาพของสถาบันใหเขมแข็ง รวมทั้งจัดระบบใหทุกกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษามีการ
ประกันคุณภาพทุกกิจกรรมหรือโครงการ   

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

ใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  
4. การติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา                  

และที่นักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/หนวยงาน และ

หลักฐานของการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาและนําไปใชในกิจกรรม

นักศึกษาและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
รายงานขอมูลยอนหลัง  3 ป 

 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1.   มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
2.   มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 
3.   มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4.   นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  
5.   นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
6.   มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และในสวนที่นักศึกษามีสวน 
      รวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 
8. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับ  

นักศึกษาอยางตอเนื่อง 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 71 - 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 72 - 

ตัวชี้วัดที่  44 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 9.3    สมศ.  7.2    ก.พ.ร.  8    แผน มข. 78 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการดําเนินงานตามระบบและกลไก             

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กําหนดขึ้นทั้งในระดับสถาบันและหนวยงานยอย ตลอดจนถึงในองค            
การนักศึกษา ทั้งนี้ โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนมีการนําผล
การประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
ระหวางบุคคลและหนวยงานตลอดจนมีนวัตกรรมหรือมีแบบอยางที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน: 
1. รายงานการตรวจติดตามภายในคณะ/หนวยงานทุกระดับ 
2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
4. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันพัฒนาขึ้น หรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปน

แหลงอางอิงของหนวยงานอื่นๆ ตลอดจนผลการพัฒนาหรือมูลคาเพิ่ม (value added) จากการประกันคุณภาพ
ภายใน 

5. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีตอการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
6. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สงผลตอคุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย ประสิทธิผลของ

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

มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลา      

ที่กําหนด 
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเปนแหลง

อางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ  
 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 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.  

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 

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน ก.พ.ร. 

1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
2 มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ

เอกลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ อยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา  กระบวนการจัดการ
ศึกษา และผลผลิต  สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และการจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking) 

3 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ  พรอมจัดทําเปนรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเองสงตนสังกัด  หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และรายงานใหสาธารณชนทราบ 

4 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลอง
กับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน 

5 มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี มีการ
ประเมินผลลัพธและการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนางานประจําใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 74 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                  มิติท่ี 3  
            มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
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ตัวชี้วัดที่  45 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอตัราการเบกิจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร. 10    แผน มข. 79 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2550  (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) 
   
คําอธิบาย   :   
• พิจารณาจากแบบจัดทําแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ             

พ.ศ. 2550  (สงป. 302/1) 
• คณะและหนวยงานที่ไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อจัดจาง ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสรางประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2550 (สงป. 302/1) จะตองดําเนินการตามแผน 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน: 
1.   รายการครุภัณฑ ที่ดิน สิง่กอสราง ที่ไดรับอนุมัติ 
2.   แผนการใชจายและการดําเนินการตามแผนการใชจาย 
3.   รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 

 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
1. ไมเปนไปตามแผน ชากวากําหนด  4  เดือน 
2. ไมเปนไปตามแผน ชากวากําหนด  3  เดือน 
3. ไมเปนไปตามแผน ชากวากําหนด  2  เดือน 
4. ไมเปนไปตามแผน ชากวากําหนด  1  เดือน 
5. มีการใชจายตามแผน  
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอ 

 

 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน ก.พ.ร. 

1 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของรายการ
งบประมาณรายจายลงทุน) = 1  

2 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของรายการ
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน ก.พ.ร. 
งบประมาณรายจายลงทุน) = 2 

3 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของรายการ
งบประมาณรายจายลงทุน) = 3 

4 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของรายการ
งบประมาณรายจายลงทุน) = 4 

5 ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณรายจายลงทุน x น้ําหนกัของรายการ
งบประมาณรายจายลงทุน) = 5 

 
                      การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละรายการ 

รายการงบประมาณรายจายลงทุน น้ําหนัก : Wi (รอยละ) 
1. รายการคาครุภัณฑ 0.90 
2. รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 2.10 
รวมน้ําหนักรอยละ 3.00 

 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครภัุณฑ 
                          =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ   x  100 
                               วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑที่ไดรับ 

 
 
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
                         =  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง  x 100 
                             วงเงนิงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่ไดรับ 
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ตัวชี้วัดที่ 46 : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.   8.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) 
   
คําอธิบาย   :   
• คณะ/หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดาน

การเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน ทั้งจาก
งบประมาณแผนดินและเงินรายไดจากคาบํารุงการศึกษา รวมทั้งรายไดอื่นๆ ที่สถาบันไดรับ มีการนําเงินรายได
ไปจัดสรรอยางเปนระบบ มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจายตามหมวดตางๆ มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีการนําระบบโปรแกรมสามมิติดานการเงินมาใชรวมทั้งมีผูตรวจ
สอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมดทั้งดาน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร เชน 
คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา คาใชจายในการวิจัย คาใชจายของ
สถาบันในการบริการวิชาการวิชาชีพ คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะ และวัฒธรรมตองบดําเนินการ สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา งบประมาณในการพัฒนาอาจารย คาใชจาย
ทั้งหมดตอนักศึกษา ระดับความสําเร็จของการประหยัดงบประมาณ รายจายลงทุน คาใชจายดานไฟฟา น้ํามัน
เชื้อเพลิง งบประมาณที่ประหยัดได รอยละเงินเหลือจายสุทธิตองบประมาณดําเนินการ และตนทุนตอหนวย
ผลผลิตรายหลักสูตร 

 

แนวทางปฏิบัติที่ดี  :    
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินของคณะ/หนวยงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจในทุกๆ ดาน ทั้งการผลิตบัณฑิต 

งานวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริมยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไป
ตามเปาหมาย 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ทั้งในสวนของการจัดหาแหลงเงิน วิธีการที่ไดมาซึ่งแหลงเงิน รวมทั้ง
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาและสามารถนําขอมูลใหแตละ
หนวยงานนํามาใชในการบริหาร และการตัดสินใจ 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของคณะ/หนวยงานสามารถปดงบบัญชีไดอยาง
นอยทุก 6 เดือน และเสนอขอมูลใหผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจในภาพรวมขององคกร รวมทั้งการนําเสนอ
รายงานฐานะทางการเงินใหกรรมการคณะ/หนวยงาน ทราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

5. รายงานทางการเงิน สามารถบงชี้ถึงขอมูลทางการเงินทุกดานที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของ
สถาบัน 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อตรวจ ติดตามการใชเงินของทุกหนวยงานยอยใหเปนไป       
ตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด ตลอดจนใหขอเสนอแนะแกหนวยงานยอย รวมท้ังเสนอผล        
การตรวจสอบภายในและภายนอกใหคณะผูบริหารของสถาบัน 
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7. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับรายงานทางการเงิน และขอเสนอแนะของของหนวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ตลอดจนขอเสนอแนะอื่นๆ จากกรรมการคณะ/หนวยงาน เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแกไข
อยางตอเนื่อง 

 

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

ตรวจสอบได 
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะ        

ทางการเงิน 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ

องคการอยางตอเนื่อง 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ

ที่สถาบันกําหนด 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชใน

การวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU    
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
< 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก 6 ขอแรก 7 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 

 5 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 5 – 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวชี้วัดที่  47 : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกนั 
ความเชื่อมโยง  : สกอ. 8.2   สมศ. 5.4 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและภายนอกสถาบันใหเกิดประโยชนสูงสุด 

แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานที่สอดคลองกับสถานการณในโลกยุคปจจุบัน  
 
แนวทางปฏิบติัที่ดี :  
1. คณะ/หนวยงานกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของคณะ/หนวยงานรวมทั้งการใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกรวมกัน 
2. คณะ/หนวยงานกําหนดกลไกการดําเนินงานบริหารและใชทรัพยากรรวมกันที่เปนรูปธรรม อาทิ การแตงต้ัง

คณะกรรมการศึกษาและดําเนินงาน การจัดทําแผนการใชทรัพยากร  
3. คณะ/หนวยงานจัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรเชื่อมโยงทั้งสถาบันและสามารถเรียกใชไดอยางคลองตัว 
4. มีระบบการติดตามประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกัน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะ/หนวยงาน 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะ/หนวยงาน 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกบัหนวยงานอื่น 
6.   รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะ/หนวยงาน 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะ/หนวยงาน 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
 
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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                                  มิติท่ี  4 

                            มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
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ตัวชี้วัดที่  48 : กรรมการคณะ/หนวยงาน ใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดัน คณะ/หนวยงานใหแขงขันไดในระดับสากล 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  7.1   สมศ.  5.1     ก.พ.ร. 13    แผน มข.  83 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• คุณภาพของสถานศึกษาจะมีทิศทางที่จะพัฒนาตอไปในอนาคตไดอยางดีหรือไมขึ้นอยูกับวามีสภาสถาบันและ

กรรมการประจําคณะ/หนวยงานที่รับผิดชอบใหความสําคัญและโปรงใส ติดตามกํากับดูแลสถานศึกษาอยาง
ใกลชิด มีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร นโยบายของของคณะ/หนวยงาน ดูแลติดตามกํากับ             
การดําเนินงาน  มีการประชุมอยางสม่ําเสมอพิจารณาและใหขอเสนอแนะรายงานที่ผูบริหารคณะ/หนวยงาน 
นําเสนอ 

 
แนวปฏิบัติที่ดี 
1. กรรมการประจําคณะ/หนวยงาน กําหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ/หนวยงาน รวมกับผูบริหาร

คณะ/หนวยงาน 
2. กรรมการประจําคณะ/หนวยงาน ติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญของภารกิจหลักของคณะ/หนวยงาน               

อยางครบถวน 
3. มีการประชุมกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน อยางต่ํารอยละ 80 ของแผน  ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการ

เขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 และตองสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบันอยางนอย 7 วันกอน               
การประชุม 

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

ไดสวนเสียโดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การสงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย
ภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม การเปดโอกาสใหมีสวนรวมและมีการตรวจสอบการดําเนินงาน เปนตน 

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

อาทิ รอยละของจํานวนครั้งและรอยละของการเขารวมประชุมของกรรมการในการประชุมจริงของกรรมการ
ประจําคณะ/หนวยงาน หลักฐานจํานวนวันที่สงเอกสารใหกรรมการ 

3. เอกสารหลักฐานที่แสดงวากรรมการประจําคณะ/หนวยงาน มีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน            
การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การสงเสริมและ
ตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรมภายในองคกร การเปดโอกาสใหมีการ
ตรวจสอบกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน ตลอดจนการเปดเผยผลการดําเนินงานตอสาธารณชน เปนตน 
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4. เอกสารหลักฐานที่แสดงวากรรมการประจําคณะ/หนวยงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะ/
หนวยงาน และผูบริหาร เชน เกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุด รวมทั้งรายงานการนําผลที่ไดไป
ปรับปรุงการบริหาร 

5. ความสําเร็จของความรวมมือระหวางกรรมการประจําคณะ/หนวยงานและผูบริหารคณะ/หนวยงาน ในการ
พัฒนา ยุทธศาสตร  นโยบายและแผนพัฒนาสูความเปนเลิศและการแขงขันได 

6. ความสําเร็จของการถายทอดนโยบายหรือทิศทางการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของกรรมการประจํา
คณะ/หนวยงาน ไปสูคณะ/หนวยงาน 

      รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 
1. กรรมการประจําคณะ/หนวยงาน มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ/

หนวยงาน 
2. กรรมการประจําคณะมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ/หนวยงานมากกวาปละ 2 ครั้ง 

หรือกรรมการประจําหนวยงาน มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ/หนวยงานมากกวา             
ปละ 1 ครั้ง 

3. มีการประชุมกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน อยางต่ํารอยละ 80 ของแผนในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการ   
เขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

4. มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 
5. กรรมการประจําคณะ/หนวยงานมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใช            

หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
1-3ขอ 4 ขอ 5ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
1-3 ขอ 4 ขอ > 5 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน ก.พ.ร. : คิดคะแนนจาก 3 สวนคือ 
1. รอยละของการประชุมตามแผนการประชุมทีก่ําหนดไว 
2. รอยละเฉลี่ยของจํานวนกรรมการที่เขารวมประชุม 
3. การนํามติของที่ประชุมคณะกรรมการไปปฏิบัติ 
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ตัวชี้วัดที่  49 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน 
ความเชื่อมโยง  : สกอ.  7.2 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษาคือผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน

นั้นๆ หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากร
อยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร  มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาและกํากับ
ดูแล ติดตามผลการทํางานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

 

แนวปฏิบัติที่ดี 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการ

นําขอมูล สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน   
2. มีความสามารถในการบริหารโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบัน คณะ/หนวยงาน นักศึกษาและผูสวนได                 

สวนเสีย 
3. มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของคณะ/หนวยงาน  และสามารถ

ตัดสินใจแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  
4. มีความสามารถดานการบริหารงานงบประมาณ บริหารรายได บริหารงานบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ 
5. สนับสนุนใหบุคลากรในคณะ/หนวยงานและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจ               

แกบุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจใหรักสถาบัน 
6. สรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานและ/หรือหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุก

ระดับของคณะ/หนวยงาน และหลักฐานการดําเนินงานตามหลักเกณฑดังกลาว ตลอดจนการประเมินและ
ปรับปรุง 

2. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารคณะ/หนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑระเบียบ 
ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่ เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารคณะ/หนวยงาน เชน หลักเกณฑ            
การประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน 
ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและรางวัลดานการบริหารของผูบริหาร   

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

ของผูบริหาร 
8.   รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
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เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1.   มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบโปรงใส ตรวจสอบได 
2.   ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชน                

ของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.   มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับในสถาบัน 
4.   มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผน             

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 86 - 

ตัวชี้วัดที่  50 : มีการพัฒนาคณะ/หนวยงานสูองคกรเรยีนรู 
ความเชื่อมโยง  : สกอ.  7.3   สมศ.  5.2   แผน มข.   87 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• มาตรฐานอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่ง
กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู 
และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษา             
มีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุ
ความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น 
 

แนวทางปฏิบติัที่ดี 
1.   สถาบันมีการจัดทําแผนและกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายที่ชัดเจนในการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหง              

การเรียนรู รวมทั้งมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง 
2.   สถาบันมีการดําเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจัดการความรูตามระบบ PDCA                 

อยางตอเนื่อง 
3.   สถาบันมีระบบและกลไกในการนําเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรู            

มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของสถาบัน 
4.   สถาบันมีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม 

รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานดานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของสถาบัน และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน 

ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูของสถาบัน เชน คําสั่งแตงต้ังหรือ

มอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการจัดการความรู 
ฐานขอมูลดานการจัดการความรู หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน เอกสารและสื่อเผยแพรประชาสัมพันธตางๆ    

4. จํานวนบุคลากรและหนวยงานที่มีการนําความรูดานการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 
5. จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู  
6. จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูของสถาบัน 
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7. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของสถาบัน เชน จํานวนรางวัลตางๆ                   
ที่บุคลากรไดรับจากการจัดการความรู ประสิทธิผลของการทํางานที่เพิ่มขึ้น 

8.   รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑมาตรฐาน    :   ระดับ 
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพร                 

ใหประชาคมของสถาบันรับทราบ  
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
4. มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ

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  
< 2 3  > 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 88 - 

ตัวชี้วัดที่  51 : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย 
ความเชื่อมโยง  : สกอ.  7.5  สมศ.  5.5   ก.พ.ร.  18   แผน มข. 98  99 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการวางแผนระดับสถาบันเพื่อใหเปนระบบ           

ที่สมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เปนระบบที่ใชงานได 
ทั้งเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร 
เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน  ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้ระบบดังกลาว
ตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัย
ของขอมูลและสารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืน ตลอดจนเปนระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณที่ไมคาดคิด 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2.   ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและประเมินความพึงพอใจของ                  

ผูใชฐานขอมูล 
4. รายงานการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
 

เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา              

ตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU    
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
< 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก 6 ขอ 

 

เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 
 

เกณฑการประเมิน สมศ. : 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

1 ขอ 2 ขอ >2 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่  52 : ระดับความสําเร็จที่เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาคณะ/หนวยงาน 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  7.6   ก.พ.ร.  14   แผน มข.  84 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารที่สถาบันอุดมศึกษาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม         

ในกา รตั ดสิ น ใ จทา งก า รบริ ห า ร แล ะกา รดํ า เ นิ นกิ จ ก า รขอ งสถาบั น ในทา งตร งหรื อท า งอ อ ม                  
การที่สถาบันอุดมศึกษาจะมีระบบการบริหารที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้น พิจารณาจาก
การที่สถาบันมีระบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวมที่มีการประยุกตใช ในระดับสากล            
5 ประการ ดังนี้ 
1) มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการโดยมีชองทางในการใหขอมูลขาวสาร             

แกนิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน 
2) มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของคณะ/หนวยงานอยางสม่ําเสมอ  
3) มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของไปประกอบการปรับปรุงระบบการใหบริการ

ประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของสถาบันเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ประชาชน
หรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

4) มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของคณะ/
หนวยงาน โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อรวมกําหนดทิศทางนโยบายของ  

5) ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของโดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่เปนรูปธรรมใหภาคประชาชน 
หรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงานและผลสําเร็จในการ
ทํางานของคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. หลักฐานการดําเนินงานในเรื่องการเปดเผยขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสอยางนอย 5 ชองทาง จากเอกสาร

ตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ  เว็บไซต การโฆษณา โลโก การจัดนิทรรศการ การแถลงขาว  
2. หลักฐานการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตางๆ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น               

ศูนยขอมูล หองสมุด หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตู ปณ. เพื่อรับเรื่องรองเรียน การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 
เว็บไซต เว็บบอรด 

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

4.   หลักฐานการมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ดังนี้ 
4.1  คําสั่งแตงต้ังที่ปรึกษาภาคประชาชน   
4.2  รายชื่อหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคลที่เปนที่ปรึกษาภาคประชาชนที่เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
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4.3  รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของที่ปรึกษาภาคประชาชน 
4.4  การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่นๆระหวางสถาบันที่ปรึกษาภาคประชาชน 

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

6.    รายงานขอมูลยอนหลัง  3 ป  
 
เกณฑมาตรฐาน   :  ระดับ 
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด 

นิทรรศการ 
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย            

3 ชองทาง 
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงานโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงาน

อยางเปนรูปธรรม 
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง

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

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่  53 : รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  7.7 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• สถาบันพึงสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง              

เพื่อยกระดับคุณภาพของสถาบันและความเปนเลิศทางวิชาการ การสงเสริมใหคณาจารยไดเสนอผลงานในเวที
ตางๆ จนไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติเปนการสงเสริมใหอาจารย 
สรางผลงานที่มีคุณภาพและเปนเกียรติภูมิตอตนเอง สถาบันและประเทศชาติ 

• สามารถนับซ้ําไดถาอาจารยและนักวิจัยประจําไดรับหลายรางวัลในปการศึกษา 2550 (ตองไมเปนรางวัลจาก
ผลงานวิชาการเรื่องเดิมที่ไดรางวัลจากหลายเวทีการประกวด) 

 

สูตรการคํานวณ :  
 

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
ในระดับชาติหรือนานาชาติในปการศึกษา 2550 

 
 

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมดในปการศึกษา 2550   
 

 

 
x 100 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.  จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมดในปการศึกษา  2550  นับรวมอาจารยและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ      
     (ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 51) 
2.  จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัล โดยระบุชื่อรางวัลที่ไดรับ  ชื่อผลงานวิชาการ หนวยงาน                    
     ที่ใหรางวัล  วัน  เดือน ป ที่ไดรับรางวัล 
3.   รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 

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

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

 

เกณฑการประเมิน : สกอ.  
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 0.1 - รอยละ 
0.99 

รอยละ 1 – รอยละ 
1.99 

1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 2  และ 
 2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูที่ไดรับรางวัลในขอ 1 เปนรางวัลดาน
การวิจัย 
หมายเหต ุกรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 
ถือวาไดคะแนน 2 
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ตัวชี้วัดที่  54 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
ความเชื่อมโยง  : สกอ.  7.8 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง

กระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน 
หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุมคา คุณคา) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต            
ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบโดยคํานึงถึงการบรรลุ
เปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

 

แนวปฏิบัติที่ดี :       
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน โดยองคประกอบของคณะกรรมการ ควรมีผูบริหาร

ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน 
2. การระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ควรประกอบดวยความเสี่ยงที่ครอบคลุมในดานตาง ๆ ดังนี้ 

2.1  ความเสี่ยงดานงบการเงินและงบประมาณ 
2.2  ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
2.3  ความเสี่ยงดานนโยบาย 
2.4  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 

      2.5  ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
3. การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก           

สูงมายังตํ่า เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอเปาหมายองคกรไดงายขึ้น 
4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใชแนวคิดของ 4 T เขามาชวย คือ Take : ยอมรับ 

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

ของความสูญเสียทั้งในแงโอกาสและผลกระทบได 
 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานดานการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาและหลักฐานการดําเนินงาน

ตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันตลอดจนหลักเกณฑ 

ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาเชน 

คําสั่งแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร กลยุทธ พรอมเปาหมายของสถาบัน 
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4. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ          
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจสูงสุดของสถาบัน รายงานการจัดลําดับ
ความสําคัญของปจจัยเสี่ยง รายงานขั้นตอนหรือรายละเอียดการดําเนินงานตามแผน รายงานผลการวิเคราะห
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผน             
กลยุทธ แผนปฏิบัติงานของสถาบัน เอกสารการประเมินผลการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในสถาบัน 

 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ

พันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานโดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาส                  
ที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู 
ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน            
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 

 3 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวชี้วัดที่  55 : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจาํนวนอาจารยประจํา (FTES) 
ความเชื่อมโยง  : สกอ.  2.4   สมศ.   6.2 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   

           การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพนั้น  ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะตองคํานึงถึงคือสัดสวนอาจารย    
ตอนักศึกษา ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนที่ใชดวย สัดสวน
อาจารยตอนักศึกษายังมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนตางๆ อาทิ  เปาหมายการผลิตบัณฑิต การวางแผนอัตรากําลัง
และภาระงานอาจารย รวมทั้งทรัพยากรตางๆที่จําเปนตอการเรียนการสอน ตัวชี้วัดนี้ตองการทราบสัดสวน               
ของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 
ตาราง ตัวปรับคา FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหเปนหนวยวัดเดียวกับ FTES ระดับปริญญาตรี            
และเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจํา 
 

สาขา 
ตัวปรับคา 

(นําไปคูณกับคา FTES 
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑมาตรฐานของ FTES 
ระดับปริญญาตรีตอจํานวน

อาจารยประจํา 
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 1 1 : 8 
2. วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 2 1 : 20 
3. วิศวกรรมศาสตร 2 1 : 20 
4. สถาปตยกรรมศาสตร และการผังเมือง 1 1 : 8 
5. เกษตร ปาไมและประมง 2 1 : 20 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี 
การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 1.8 1 : 25 

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

 
ตัวอยางในการปรับคานักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษาเปนระดับปริญญาตรี 

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

=  FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 X FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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 สําหรับเกณฑมาตรฐานของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําในระดับ
สถาบันใหใชหลักเกณฑดังนี้ 
เกณฑมาตรฐานของ 
FTES ตออาจารย
ประจําของสถาบัน 

 
= 

(เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําของกลุมสาขาที่ 1) x (FTES ของกลุมสาขาที่ 1) + (เกณฑ
มาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําของกลุมสาขาที่ 2) x (FTES ของกลุมสาขาที่ 2) + (เกณฑ
มาตรฐานของ FTES ของกลุมสาขาที่....n) x (FTES ของกลุมสาขาที่....n) 

ผลรวมของ FTES ทุกกลุมสาขาวิชาของสถาบัน 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
          มหาวิทยาลัยจะคิดคา FTES และรายงานขอมูลใหคณะ/หนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU   ใหรายงานเปนขอมูลเชิงปริมาณ 
 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
> +10% หรอื < -10 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

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

(-5.99)- 5.99%  
ของเกณฑมาตรฐาน 

 
เกณฑการประเมิน   : สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
+ 11-15% ของเกณฑ + 6-10 < -10/ > 10 % 

ของเกณฑ 
+ 5 % ของเกณฑ 
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ตัวชี้วัดที่  56 : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปรญิญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  2.5   สมศ.   6.3   ก.พ.ร.  17.1    แผน มข.  28 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความ  

ลุมลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นสัดสวนคุณวุฒิอาจารยจึงตองมีความเหมาะสม            
ตอพันธกิจ รวมท้ังหลักสูตรที่เปดสอนดวย ซึ่งตัวชี้วัดนี้จะแสดงใหเห็นถึงสัดสวนคุณวุฒิของอาจารยประจํา            
ที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของสถาบัน  

 
หมายเหตุ  
1. ใหคิดรอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 
2. ใหคิดรอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาโทตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 
3. ใหคิดรอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 
4. ขอมูล  ณ  วันที่ 31 พ.ค. 51 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
 ขอมูลพื้นฐาน (ใชตัวเลขจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)และเอกสารหลักฐาน
อางอิงที่เกี่ยวของ และรายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
 

เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU    
คะแนน 

1 2 3 4 5 
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 
1 - 39 หรื อ วุฒิ ป ริญญา เอก  
อยูระหวางรอยละ 40-59แตวุฒิ
ปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 

- 1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอย
ละ 40-59 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอย
กวารอยละ 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  

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ1- 
39 หรือวุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ40-59 แต วุฒิปริญญาตรี
มากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 
40-59 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอย
กวารอยละ 5 หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา 
รอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอย
กวารอยละ 5 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  
(รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
< 40% 41 – 59% > 60% 

 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.    
(รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
34 % 40.5% 46 % 51 % 60 % 
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ตัวชี้วัดที่  57 : สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย               
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  2.6   สมศ.   6.4   ก.พ.ร.  17.2    แผน มข.  27 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย                  

ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆอยางตอเนื่องเพื่อ
นําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง
สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของสถาบัน  

 
หมายเหตุ  
1. ใหคิดรอยละของอาจารยที่มีตําแหนงศาสตราจารยตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 
2. ใหคิดรอยละของอาจารยที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 
3. ใหคิดรอยละของอาจารยที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารยตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 
4. ขอมูล  ณ  วันที่ 31 พ.ค. 51 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
       ขอมูลพื้นฐาน (ใชตัวเลขจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)และเอกสารหลักฐาน
อางอิงที่เกี่ยวของ  และรายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU   

คะแนน 
1 2 3 4 5 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และศ .  รวมกันอยู ร ะหว าง  
รอยละ 1– 44 หรือ ผูดํารง
ตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 
45 - 69 แตผูดํารงตําแหนง
ร ะดั บ รศ .  ขึ้ น ไปน อยกว า  
รอยละ 30 

- 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 
45 – 69  และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวารอยละ 30 
หรือ 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และศ .  รวมกันมากกว าหรื อ
เทากับรอยละ 70 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปนอยกวารอยละ 30 

- 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันมากกวาหรือเทากับ  
รอยละ70 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้นไป
เทากับหรือมากกวารอยละ 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. รวมกันมากกวาหรือเทากับ 
รอยละ70  และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  ขึ้นไป
เทากับหรือมากกวารอยละ 30 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ. (รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ ) 

1 2 3 
< 45% 45 - 69% > 70% 

 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร. (รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
64 % 65.5% 67 % 68.5 % 70 % 
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ตัวชี้วัดที่  58 : คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ  
ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

ความเชื่อมโยง  : สมศ. 6.9    ก.พ.ร. 19    แผน มข.  20   THES 19  
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 2550  (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) 
   
คําอธิบาย   :   
• ใหเปรียบเทียบคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศกับจํานวนนักศึกษา  

โดยนําเสนอในรูปของสัดสวน   
• คาใชจายทั้งหมด หมายถึง คาใชจายในการจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ  สื่อมัลติมิเดีย คาใชจายในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟแวรและฐานขอมูล คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน และการศึกษาของนักศึกษา คาเชา 
คาใชจายวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศคาเสื่อมราคา เงินเดือน 
คาจาง คาตอบแทนบุคลากร งบลงทุนในการสรางหองหรืออาคาร 

 
สูตรการคํานวณ : 

 

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (บาท) 
ในปงบประมาณ  2550 

 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ปการศึกษา  2550 
 

 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. มหาวิทยาลัยจะคิดคาใชจายในการสรางและพัฒนาระบบ หองสมุด คอมพวิเตอร และศูนยสารสนเทศ ที่ใช

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

จากคณะ/หนวยงาน   
3. นําขอ 1  และ 2 มารวมกัน 
4. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ปการศึกษา  2550 
5.   รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป  
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  ใหรายงานเปนขอมูลเชิงปริมาณ 
 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.    

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
 < 4,500 4,500 - 6,999  > 7,000 

 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.    

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
< 4,500 4,500-6,999 7,000-7,999 8,000 – 8,999  > 9,000 
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ตัวชี้วัดที่  59 : มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
และบุคลากร 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  2.7    สมศ.  6.5   ก.พ.ร.  16  แผน มข.   92  
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• สถาบันพึงกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของ

ไดปฏิบัติตามจรรณยาบรรณ อันแสดงถึงความมีเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พรอมทั้งกําหนดกลไกที่จะกํากับดูแล               
ใหคณาจารยไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งมีมาตรการในการใหคุณใหโทษกับผลการปฏิบัติจรรยาบรรณ
ของคณาจารย 

 
แนวปฏิบัติที่ดี :   
1. มีการแตงต้ังคณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      คณาจารยที่เหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษา 
2. มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษรและไดรับอนุมัติจากสภาคณาจารย                  
      หรือที่ประชุมคณบดี 
3. มีคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยพรอมการเผยแพรใหคณาจารยทราบโดยทั่วกัน 
4. มีระบบการกํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดานความสําเร็จ                  
      และมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
5. มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และการวางแผน

ปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงาน          

ตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของสถาบันตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ 

ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย เชน คําสั่ง

แตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการกําหนดคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย การกํากับดูแล และ
ประเมินผล กระบวนการสงเสริมและกํากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย กระบวนการติดตาม
ประเมินผลและมาตรการสําหรับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ขอมูลการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุน   

4. จํานวนคณาจารยที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5.   รายงานขอมูลยอนหลัง  3 ป  
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 102 - 

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

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. : 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 

3  ขอแรก 
มีการดําเนินการ 

3 ขอแรก 
มีการดําเนินการอยางนอย 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

 
คะแนน เกณฑมาตรฐาน ก.พ.ร. 

1 มีการแตงต้ังกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
2 มีการรณรงคสงเสริมใหคณาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
3 มีระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ในดานความสําเร็จและ

มาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5 มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสรมิการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  เชน 

การใหรางวัล ยกยอง ชมเชย และการวางแผนปองกันการทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งมีการทบทวนผล
การดําเนินการตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมทันสมัย
ยิ่งขึ้น 
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ตัวชี้วัดที่  60 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร.  21  แผน มข.   85 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมลู : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่คณะ/หนวยงาน นําเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง                          
( Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน  การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการสูระดับมาตรฐานสากล 

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในคณะ/หนวยงาน ใหดําเนินการครอบคลุมทุกหนวยงานภายใตการกํากับ
ดูแลของคณะ/หนวยงาน 

• แนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ ใหคณะ/หนวยงานดําเนินการตามคูมือของ ก.พ.ร. 
เหตุผล :  

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ไดเห็นชอบขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. ในการยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการ 

• เพื่อใหสวนราชการมีกรอบแนวทางในการประเมินตนเองเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการของสวนราชการที่ได
ดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานของหนวยงานภาครัฐใหอยูในระดับ
และเกณฑที่สามารถยอมรับได ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2551) 

 
เกณฑการใหคะแนน : กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณา
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

    
ข้ันตอน ท่ี 

5 
 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกร   ในขั้นตอนที่ 4 และ
มีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

ระดับ 5 
(ข้ันตอนที่  
1+2+3+4+5) 

   
ข้ันตอนที่ 

4 

 จัดทํารายงานผลการจัดทําแผนปรับปรุงองคกรที่สอดคลองกับการ
จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ 3  
อยางนอย 2 แผน  (สงแผนปรับปรุงองคกรใหสํานักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพภายในวันที่  30 มิถุนายน 2551) 

ระดับ 4 
(ข้ันตอนที่  
1+2+3+4) 

  
ข้ันตอนที่ 

3 
 จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และจัดลําดับ 
ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง 

ระดับ 3 
(ข้ันตอนที่  
1+2+3) 

 
ข้ันตอนที่ 

2 

 มีการทบทวนรายงานผลการดําเนินการเบื้องตนที่ไดดําเนินการแลวในปการศึกษา2549 พรอม
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของคณะ/หนวยงาน ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตามแนวทางและแบบฟอรมที่กําหนดไวแลวครบถวน 

ระดับ 2 
(ข้ันตอนที่ 1+2) 

ข้ันตอนที่ 
1 

 มีการทบทวนลักษณะสําคัญขององคกรที่ไดดําเนินการแลวในปการศึกษา 2549 พรอมจัดทํารายงานสรุปผล
ตามแนวทางและแบบฟอรมที่กําหนดไวแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 1 
(ข้ันตอนที่ 1) 
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เกณฑการประเมิน   :  IQA-KKU  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 
เกณฑการประเมิน  :   ก.พ.ร.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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ตัวชี้วัดที่  61 : ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี 
ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร.  3.2.9 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• เปาหมายหลักของการบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยถูกกําหนดใน 3 ประเด็นหลักซึ่งถือเปน

ตัวชี้วัดที่จะบงชี้วามหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
ในระดับดีเลิศของประเทศและเปนมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ คือ ไดรับการรับรองคุณภาพและการจัดอันดับใน
ระดับชาติและระดับสากล (Accreditation & ranking) มีภาพลักษณที่ดีและชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ (Image & reputation)  เปนองคกรที่บริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good governance) 

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

ผูออกกฎและผูปฏิบัติตาม  ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตาม 
2. หลักคุณธรรมไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ซื่อสัตย  จริงใจ ขยัน  อดทน มีระเบียบ ตลอดจน             

มีความชอบธรรมในการใชอํานาจ  
3. หลักความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชน

เขาถึงขอมูลไดสะดวก  เปดเผยขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว ไมบิดเบือนหรือบิดบังบางสวน  
4. หลักความมีสวนรวมไดแกการเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมที่เราทําทั้งรวมคิด  รวมทํา 

รวมแกไขและรวมรับผิดชอบ 
5. หลักความรับผิดชอบ ตรวจสอบได นอกจากจะตองมีความรับผิดชอบแลวยังตองสรางกระบวนการ                

ใหหนวยงานตางๆมาตรวจสอบไดวาการทํางานของเราไมโปรงใสจริง 
6. หลักความคุมคาไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมเงิน                 

คุมแรงงาน 
   
แนวปฏิบัติที่ดี :  
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คือ การบรหิารราชการเพือ่บรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้ 
1.   เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2.   เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรฐั 
3.   มีประสิทธภิาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
4.   ไมมขีั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
5.   มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 
6.   ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
7.   มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. ระบบและกลไกการเปดเผยขอมูลและแนวทางการปฏิบัติราชการใหสาธารณชนรับทราบ 
2. ระบบและกลไกลการควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ 
3. การสนับสนุนและเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการและกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 
4. ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ   มติของกรรมการคณะ/หนวยงาน ที่ออกในรอบปงบประมาณ 2550 
5. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ  
6. ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง  
7. ระบบและกลไกในการเปดโอกาสใหภาคสวนตางๆเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัย  
8. การรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณชน อยางนอย 1 ชองทาง 
9. รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 
1. มีระบบและกลไกการเปดเผยขอมูลและแนวทางการปฏิบัติราชการใหสาธารณชนไดรับทราบ 
2. มีระบบและกลไกลการควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ 
3. มีการสนับสนุนและเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการและกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 
4. มีการทบทวน ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติของกรรมการคณะ/หนวยงาน คณะกรรมการดําเนินงานชุดตางๆ

ใหทันสมัย  สอดคลองกับภาวะการณในปจจุบัน 
5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ  
6. มีระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง  
7. มีระบบและกลไกในการเปดโอกาสใหภาคสวนตางๆเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนา

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

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

 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
1-2 ขอ 3-4 ขอ 5-6 ขอ 7 ขอ  8 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่  62 : มีระบบและกลไกในการบรหิารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงไวให
บุคลากรมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.   7.4 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถาสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นต้ังใจปฏิบัติ

หนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด 
ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนาบุคลากร     
ตามสาขาวิชาชีพและหาวิธีการที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนาและรักษาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ                  

(มีการวิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทของสถาบัน) 
2. มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความสามารถตรงกับภารกิจและสาขา

วิชาชีพ ทั้งดานการฝกอบรม การเขารวมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาตอตลอดจนมกีารสงเสรมิ
สนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถสูงใหประสบความสําเร็จ 

3. มีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของสถาบันและตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละคน  
รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

4. มีคูมือการปฏิบัติงาน มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการทํางานโดยมีการกําหนดเสนทางเดิน              
ของตําแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน 

5. มีการจัดสวัสดิการและสรางเสริมสุขภาพที่ดีแกบุคลากร รวมทั้งการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน                  
และสรางบรรยากาศที่ดีที่จะทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ  อยูอยางมีความสุข 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองคการและนําผลมาใชในการปรับปรุงการบริหารงาน  
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมิน

และปรับปรุง 
2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและ                  

แนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เชน หลักเกณฑการรับเขา สวัสดิการและสิทธิประโยชน 
ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เปนตน 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เชน คําสั่งแตงต้ังหรือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ระบบฐานขอมูลบุคลากรของสถาบัน สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุน    

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

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จาํนวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลตางๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ และนานาชาติ 
10.  รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา 

การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือ
เสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้ง
การพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
อยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยาง
รวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูงและมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 
 
เกณฑการประเมิน IQA-KKU :   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
< 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก 6 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  สกอ. : 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 

3 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 
3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการอยางนอย 
5 ขอแรก 
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ตัวชี้วัดที่  63 : รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ความเชื่อมโยง  : สมศ.  5.9 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศในปการศึกษาใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอการแจง
นับอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในแตละในปการศึกษา จะไมนับซ้ํา 
ถึงแมวาอาจารยนั้นจะเขารวมประชุมวิชาการนําเสนอผลงานหลายครั้ง ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา 
ไดแก 
1. ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม 
2. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ 
3. งานที่ไดรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 
4. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา                
      หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความเปนตนแบบตนความคิดของผลงาน 
      หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชา 
5. สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม 

 

สูตรคํานวณ  :                            
 

จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง 
วิชาการทั้งในและตางประเทศ ในปการศึกษา 2550 

 
 

จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2550 
 

 
X 100 

 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2550 เฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง (ขอมูล  ณ วันที่ 31 พ.ค. 51) 
2. จํานวนอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ ในปการศึกษา 2550 
3. จํานวนอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการตางประเทศ ในปการศึกษา 2550 
 

เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
< 40 % 40 – 49 % 50 – 59 % 60 – 69 % > 70% 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
1-39% 40-59 % > 60% 
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ตัวชี้วัดที่  64 : รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ              
ในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ความเชื่อมโยง  : สมศ.  5.11 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางที่ปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการจัด         

การเรียนการสอนของคณะ/หนวยงาน ศูนย สถาบัน สํานัก ในการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก  
1) การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 
2) การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน 
3) การฝกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน  

• ใหแจงนับบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ (ในระหวาง 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551) เปนรายบุคคล 

• บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึงบุคลากรสายสนับสนุนทุกประเภท ไดแก ขาราชการ พนักงาน  ลูกจางประจํา  
ลูกจางชั่วคราว  ลูกจางโครงการ และอื่นๆที่มีสัญญาจางและมีอายุการทํางานตั้งแต  9 เดือนขึ้นไป 

 
สูตรการคํานวณ : 

 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ 
ในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศในปการศึกษา 2550 

 
 

จํานวนบคุลากรสายสนับสนนุทั้งหมดในปการศึกษา 2550 
 

 
 
X  100 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ 
2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  (ขอมูล  ณ  วันที่  31  พ.ค. 51) 
3. ใหรายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป  

 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
 < 50% 50-59% 60-69% 70-79% >80% 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
 < 55% 55 - 79%  > 80% 
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ตัวชี้วัดที่  65 : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายของระดับองคกร          
สูระดับบุคคล 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 7.9    แผน มข.  93 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมลู : ปการศึกษา 2550 ( 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551 ) 
   
คําอธิบาย   :   
• ความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จ                  

ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอด
เปาประสงค ตัวชี้วัด ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ กําหนด
เปนตัวชี้ วัดของการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคลและจัดทําคํารับรอง                 
การปฏิบัติราชการรวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันไดจัดทําแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลและแผนงานการประเมินผล

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

กับผูบริหารระดับคณะ 
5. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย 
6. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลที่กําหนดไวไดครบถวนและสม่ําเสมอ 
7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
8. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน และมีผลคะแนนทีไ่ดจากการประเมินผล

การดําเนินงานดังกลาว 
9. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ โดยมีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานมาใช

ประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ 
10.  รายงานขอมูลยอนหลัง  3  ป  
 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในคณะ/หนวยงาน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะ/หนวยงาน 
3. มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะ/หนวยงาน 
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของคณะ/หนวยงาน 
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ  
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรอง 
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
< 4 ขอแรก 5 ขอแรก 6 ขอแรก 7 ขอแรก 8 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ  

5 ขอแรก 
มีการดําเนินการ  5 -  7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวชี้วัดที่  66 : ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของคณะ/หนวยงาน 
ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร. 15    แผน มข. 94 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• บุคลากรของคณะ หมายถึง อาจารยประจําและบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด  
• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารย

พิเศษที่มีสัญญาการจางไมตํ่ากวา 9 เดือน ตอป 
• บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการ สายการจัดการและธุรการ 
• คุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของคณะ/หนวยงาน หมายถึง  การที่อาจารยประจําของคณะ/หนวยงานที่เขา

รวมประชุมวิชาการ  หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ  หรือบุคลากรประจําสายสนับสนุน 
ที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เทียบกับบุคลากรของคณะ/
หนวยงานทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย แตจะ  ไมนับซ้ํา แมวาบุคลากรทานนั้นจะไดรับ            
การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพหลายครั้งในปการศึกษา  2550 นั้นก็ตาม 

• ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา  ไดแก 
1. ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา  
2. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  
3. งานที่ไดรับสิทธิบัตร หรอื อนสุิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 
4. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา   
        หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  

                สิง่ประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม  
• การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก  
 1.    การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 
 2.   การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน 
 3.     การฝกอบรมที่สถาบันจัดข้ึนเอง โดยมวีัตถุประสงคเพื่อพฒันาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน   

 
สูตรการคํานวณ  : 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพฒันาความรู 
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษา 2550 X  

 จํานวนบุคลากรทั้งหมดในปการศึกษา 2550  
100 

 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา  2550 นับรวมอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอดวย 
2. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการในประเทศ ในปการศึกษา 2550 
3. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการในตางประเทศในปการศึกษา 2550 
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4. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ  ในปการศึกษา 2550 
5. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ  ในปการศึกษา  2550 
6. จํานวนบคุลากรประจําสายสนบัสนนุของสถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษา  2550 นับรวมบคุลากรประจํา                

สายสนับสนุนทีล่าศึกษาตอดวย 
7. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ               

ในประเทศ ในปการศึกษา 2550 
8. จํานวนบุคลากรประจําสายสนบัสนุนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ               

ในตางประเทศ ในปการศึกษา 2550 
9. ขอมูลจํานวนอาจารยและบุคลากร  ณ  วันที่   31  พ.ค. 51 
 
เกณฑการประเมิน  IQA-KKU  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 

 
เกณฑการประเมิน  ก.พ.ร. : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 
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ตัวชี้วัดที่ 67 : มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลักสูตร 
ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 ( 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551 ) 
   
คําอธิบาย   :   
• คณะมีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และความพรอมของคณะตลอดจนสอดคลองกับ

ความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ มีการวางระบบและ
กลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง                  
(มาตรฐานหลักสูตร : ภาคผนวก) 

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
1.   คณะมีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหมหรือปดหลักสูตรเดิมใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของ 
      คณะตลอดจนสอดคลองกับกรอบความตองการของผูใชบัณฑิตและสังคมสวนรวม ทั้งนี้โดยกําหนดเปาหมาย   
      การผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรไวในแผนการผลิตบัณฑิต 
2.   คณะมีการจัดเตรียมความพรอมกอนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหมให อยางนอยเปนไปตามเกณฑ 
      มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
3.   คณะจัดระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรโดยคํานึงถึง 
      ประเด็นตอไปนี้ ไดแก การกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคหลักสูตร การบริหารกิจการของหลักสูตร การดูแล 
      ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา การประเมินและพัฒนาหลักสูตร  การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการใชระบบสารสนเทศในการบริหารหลักสูตร   
4.   มีการรายงานและวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับตางๆ ประจําทุกปการศึกษา เชน รอยละของ 
      หลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานครบทุกขอ รอยละของบัณฑิตที่ผลิตได  ตรงตามแผน รอยละของ 
      บัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา ทั้งนี้เพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารกิจการหลักสูตรกอนรับนักศึกษารุนใหม 

 
ขอมูลอางองิสําหรับผูประเมิน : 
1. เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันมีแผนการผลิตบัณฑิตและมีระบบและกลไกในการพัฒนาบริหาร

หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และความตองการของสังคม 
ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิต ภาววะการมีงานทําและการทํางาน ตรงสาขาของบัณฑิต 
3. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร ใน 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียน           

การสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ      
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
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3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรทุกเรื่อง 

4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพรรอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุง
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตร
ครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก)ที่เปดสอนมีจํานวน
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

 
เกณฑการประเมิน  IQA-KKU : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
< 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก 6 ขอแรก 7 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  สกอ. : 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการ ไมครบ 

 5 ขอแรก 
มีการดําเนินการ   

5 - 6 ขอแรก 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวชี้วัดที่  68 : รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
ความเชื่อมโยง  : สมศ. 6.1    ก.พ.ร.  22    แผน มข. 8 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• หมายถึง รอยละของหลักสูตรที่คณะเปดสอนที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อเทียบจากหลักสูตรทั้งหมดที่คณะเปดสอนในปการศึกษา 2550 
การนับหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก สกอ. ใหนับสะสม และการแจงนับใหนับตามสาขาวิชา
ที่เปดสอน มิใชนับตามชื่อปริญญา (มาตรฐานหลักสูตร : ภาคผนวก) 

 
สูตรการคํานวณ  : 

 

จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรบัรองมาตรฐานหลักสูตร สกอ.ทั้งหมด  

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะเปดสอนในปการศึกษา 2550 
 

 

 

X 100 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนหลักสูตรที่คณะเปดสอนในปการศึกษา 2550 ทั้งหมด 
2. จํานวนหลักสูตรที่คณะเปดสอนในปการศึกษา 2550 ที่มีการปรับปรุงหลักสูตรต้ังแต 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 

เปนตนมา  
3. ใชขอมูลจากสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
4. รายงานขอมูลยอนหลัง  3 ป  
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
< 60 % 60 – 69 % 70 – 79% 80 – 89 % > 90 % 

 
เกณฑการประเมิน  :   สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
< 80% 80 – 99% 100% 

 
เกณฑการประเมิน  :   ก.พ.ร.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
60% 70% 80% 90% 100% 
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ตัวชี้วัดที่  69 : มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอน 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.8 
ประเภทของตัวชี้วัด : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   
• โดยที่การจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามหลักการของกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจารย

จึงตองมีการวิจัยและพัฒนานวตักรรมการเรียนการสอนอยูตลอดเวลา งานวิจัยประเภทนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่กําหนด มีการจัดการเรียนการสอนที่สนองความตองการจําเปนของ
ผูเรียน สงเสริมทักษะการแสวงหาความรูและการเรียนรู การสนับสนุนใหอาจารยทุกคนทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนจะสงผลใหเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณคา นวัตกรรมเหลานี้อาจเปนเทคนิคการสอน
ใหมๆ แบบฝก สื่ออุปกรณ หรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหมๆที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. คณะพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
2. คณะวางกลไกการบริหารวิชาการที่กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆตลอดเวลา 
3. คณะจัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอเพื่อ             

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
4. คณะสงเสริมการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบันและหลักฐาน                   

การดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบัน  ตลอดจนหลักเกณฑ 

ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน         

เชน คําสั่งแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ กํากับดูแล และประเมินผล กระบวนการสงเสริม 
กระบวนการติดตามประเมินผล ขอมูลการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน เวทีเผยแพรผลงาน เครือขายวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

4. จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
5. ขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย เชน การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning 

การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน (misconceptions) ในรายวิชาตางๆ การพัฒนารูปแบบ           
การสอนแบบโมดูล การสอนแบบ problem - based learning แบบ research-based learning 
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เกณฑมาตรฐาน  :    ขอ 
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียน

การสอน 
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆในดานการเรียนการสอน 
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน

และนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวชี้วัดที่   70 : มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตที่พึงประสงค 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 3.2 
ประเภทของตัวชี้วัด : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 ( 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551 ) 
   
คําอธิบาย   :   
• ตัวชี้วัดนี้ตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเหมาะสมและครบถวนกิจกรรมนักศึกษา

หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคการนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวม           
จะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ ไดแก  1) ความรู   2) ทักษะการคิด  3) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ  4) ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร  5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม   

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
1.   มีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการสงเสริมการจัดกิจกรรม ทั้งโดยสถาบันและโดยองคการนักศึกษา                  

ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตลอดจนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต
ละระดับการศึกษา 

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

3.   มีการจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่ดําเนินการโดยสถาบันและ โดยองคการ
นักศึกษาตอผูบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวของทุกสิ้นปการศึกษา 

4.   มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. คําสั่งแตงต้ังหรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หนวยงานเพื่อทําหนาที่กําหนดแนวทางการสงเสริม          

การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2.  จํานวนและรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา จําแนกตามประเภทกิจกรรม อาทิ กิจกรรมวิชาการกิจกรรม
กีฬาและสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

3.  หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
4.  เอกสารประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ นโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการสงเสริมงานกิจการนักศึกษาของ

สถาบัน  
5.  คูมือนักศึกษาจากฝายกิจกรรมนักศึกษา 
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6.  เอกสารรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษา   
7. เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน  
8.   รายงานขอมูลยอนหลัง  3 ป 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภทโดยอยางนอย                  

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

3.   มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษาทุกสิ้นป
การศึกษา 

4.   มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
0 ขอ 1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอ 

 
 

เกณฑการประเมิน  :   สกอ.  
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 71 : มีโครงการหรอืกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และการเรียน การสอน 
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.3 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 ( 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551 ) 
   
คําอธิบาย   :   
• พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545มาตรา 19 ไดระบุถึง             

การ  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง มีการเรียนรูจากสื่อการเรียน          
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสาน          
ความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ               
คณะจึงควรใหบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนหลักสูตรและการเรียน              
การสอนโดยจัดโครงการและกิจกรรมตางๆตั้งแตชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ชวยในการเรียน           
การสอนและการฝกงาน ตลอดจนเรยีนรูกรณีศึกษาตางๆ 

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. แสวงหาบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
2. จัดหลักสูตรที่ทันสมัย มีโครงสรางหลักสูตรที่ทําใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง            

โดยรวมมือกับบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก 
3. ติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน 
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร                

และการเรียนการสอน 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝกงานและการปฏิบัติงาน          
ในองคกรภายนอก 

2. แผนการสอนที่ระบุการมีสวนสนับสนุนของบุคคล องคกรและชุมชนภายนอก 
3. รายละเอียดการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการหรือกิจกรรม             

ในขอที่ 1  
4.   รายงานขอมูลยอนหลัง  3 ป  
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร                  

ทุกหลักสูตร 
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่ ส ง เสริมใหผู เ รียนมีความรู และทักษะที่นํ าไปใช ในการปฏิบั ติ ไดจริ ง                  

โดยผูทรงคุณวุฒิหรอืผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 
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3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการ
หรือหนวยงานภายนอก 

4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุน จากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน
ภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 

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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ตัวชี้วัดที่  72 : รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ความเชื่อมโยง : สกอ. 2.13 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 ( 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551 ) 
   
คําอธิบาย   :   
• หนาที่สําคัญประการหนึ่งของอาจารยในมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย คือ การฝกนักวิจัยภายใตการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งนี้โดยทําหนาที่ควบคุมวิทยานิพนธของนักศึกษาที่รับเขามาเปนสวนหนึ่งของ
ทีมวิจัยของคณาจารย ตัวชี้วัดนี้นอกจากแสดงถึงการมีสวนรวมในงานวิจัยของอาจารยประจําแลวยังแสดงถึง
การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยซึ่งเปนวิธีการฝกฝนนักวิจัยรุนใหมอยางมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง 

 
สูตรการคํานวณ  : 

 

 จํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดทําหนาที ่
เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ในปการศึกษา  2550 

 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ในปการศึกษา  2550 

 

 

 

 
X 100 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รวมทุกหลักสูตรโดยนับเฉพาะอาจารย
ที่ปฏิบัติงานจริง 

2. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ในหลักสูตรของสถาบัน  

3.    ขอมูล  ณ วันที่   31  พ.ค. 51  
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
< 60% 60 – 69 % 70 – 79 % 80 – 89 % > 90% 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 50 – รอยละ 69 รอยละ 70  –  รอยละ 89 มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 
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ตัวชี้วัดที่ 73 : ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ความเชื่อมโยง  : สกอ.  2.2   สมศ.  6.6    ก.พ.ร.   23   แผน มข.  14 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2550 ( 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551 ) 
   
คําอธิบาย   :   
• รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความ

แตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาเปนเรื่องที่สําคัญมากตอความกระหายใครรูและตอสมรรถนะในการแสวงหาความรู
ของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัย โดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดให 
มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียงมีการจัด
สัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงานมีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)              
และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

 
แนวปฏิบัติที่ดี  : 
1. มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พรอมทั้งมีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการ

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

2. การเรียนการสอนยึดหลักการมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางนักศึกษากับอาจารยและระหวางนักศึกษากับ
นักศึกษาทั้งในและนอกหองเรียนอยางสม่ําเสมอเพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางกระตือรือรน 

3. มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแตยืดหยุนและหลากหลายสามารถตอบสนองความตองการเรียนรู
ของผูเรียนทั้งความยืดหยุนดานชวงเวลาเรียนและหรือดานตําแหนงและสถานที่เรียน และหรือดานวิธีการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผล และหรือดานอื่นๆ  

4. มีการติดตามผลการเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู                  
เปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง และนํามาใชในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 

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

อุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบเครือขาย คอมพิวเตอรงบประมาณสนับสนุน ตารางการเปด
ใหบริการนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน 

3. แฟมประวัตินักศึกษา ผลงานของนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. เอกสารการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และหลักฐาน             

การนําผลที่ไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
5. สถิติขอมูลหรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน จํานวนคณาจารยที่ไดรับความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายของการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวนหนวยกิตหรือจํานวน
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ชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ จํานวนวิชาที่ทํา senior project วิชาสัมมนาหรือวิชาที่มอบหมายใหนักศึกษาคนควา
หาความรูดวยตนเอง จํานวนชั่วโมงภาคสนาม จํานวนโปรแกรมหรือรายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรี จํานวนรายวิชา
ที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล เปนตน 

6. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ              
ของผูเรียน 

7. ผลงานอาจารยที่เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผล ไปใชพัฒนาผูเรียน 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา                   

ทุกหลักสูตร 
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร  
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน   
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน            

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

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

 

เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 
 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 5  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 
 6 ขอแรก 

 

เกณฑมาตรฐาน  ของ  สมศ. และ ก.พ.ร. 
1. คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 
2. คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
3. คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
5. คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ

ของผูเรียน 
6. คณาจารยมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
7. คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
1 – 2 ขอ 3 – 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 
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ตารางรายงานขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)   
ประจําปการศึกษา  2550 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

รายการ  หนวยนับ จํานวน หมายเหตุ 
ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที่ 1     

1 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
2550 

ตัว  

2 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุ
เปาหมายในประจําปงบประมาณ 2550 

ตัว  

 

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที่  2     

3 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมดในปการศึกษา 2550    

 3.1 ระดับอนุปริญญา หลักสูตร   

 3.2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร   

 3.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก) หลักสูตร   

 3.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข) หลักสูตร   

 3.5 ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   

 รวม    

4 จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนอาจารยและคุณวุฒิอาจารย
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน หลักสูตร  พ.ศ.2548 และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ  

   

 4.1  ระดับอนปุริญญา หลักสูตร   

 4.2  ระดับปรญิญาตร ี หลักสูตร   

 4.3  ระดับปรญิญาโท  หลักสูตร   

 4.4  ระดับปรญิญาเอก  หลักสูตร   

 รวม    

5 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมีภาระงานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

   

 5.1  ระดับปรญิญาโท  หลักสูตร   

 5.2  ระดับปรญิญาเอก  หลักสูตร   

 รวม    

6 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตาม
เกณฑสําเร็จการศึกษาครบถวนที่ระบุในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร(ดูรายละเอียดแนบทายในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร) 
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รายการ  หนวยนับ จํานวน หมายเหตุ 
 6.1  ระดับปรญิญาโท  หลักสูตร   

 6.2  ระดับปรญิญาเอก  หลักสูตร   

 รวม    

7 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  คน   

8 ผลการประเมินความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการสอน  
(เกณฑ 5 ระดบั)   

   

 8.1  ระดับอนปุริญญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย   

 8.2  ระดับอนปุริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย   

 8.3  ระดับปรญิญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย   

 8.4  ระดับปรญิญาตรี (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย   

 8.5  ระดับปรญิญาโท (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย   

 8.6  ระดับปรญิญาโท (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย   

 8.7  ระดับปรญิญาเอก (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย   

 8.8  ระดับปรญิญาเอก (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย   

9 จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นมาใหม/ปรับปรุงใหม/ยังไมได
ปรับปรุงซึ่งมโีครงการหรือกจิกรรมที่บุคคล  ชุมชน  
องคกรภายนอกมีสวนรวม 

  

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

นับจํานวนหลักสตูร        
ที่มีบุคคล  ชุมชน  
องคกรภายนอกมีสวน
ในการพัฒนาหลักสูตร  
(ถาไมมไีมตองนบั) 

 รวม    

10 จํานวนหลักสูตรรวมทุกหลักสตูรในปการศึกษา 2550     

 10.1  ระดับอนปุริญญาตรี (ภาคปกติ) หลักสูตร   

 10.2  ระดับอนปุริญญาตรี (ภาคพิเศษ) หลักสูตร   

 10.3  ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) หลักสูตร   

 10.4  ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) หลักสูตร   

 10.5  ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) หลักสูตร   

 10.6  ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) หลักสูตร   

 10.7  ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) หลักสูตร   

 10.8  ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) หลักสูตร   

 รวม    

11 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  รวมทุก
หลักสูตร  

   

 11.1  ระดับอนปุริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES   

 11.2  ระดับอนปุริญญาตรี (ภาคพิเศษ) FTES   

 11.3  ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES    
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 11.4  ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) FTES   

 11.5  ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES   

 11.6  ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) FTES   

 11.7  ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES   

 11.8  ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) FTES   

 รวม    

12 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  ทั้งหมด
เมื่อปรับคามาเปนปริญญาตร ี

   

 12,1  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคปกติ) FTES   

 12,2  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคพิเศษ) FTES   

 รวม    

13 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด คน  นับทุกคน 

14 จํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอในปการศึกษา 2550 คน   

15 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา  

คน  ขอมูล  ณ  31 พ.ค.51 

16 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาโทหรอื
เทียบเทา  

คน  ขอมูล  ณ  31 พ.ค.51 

17 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา  

คน  ขอมูล  ณ  31 พ.ค.51 

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

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

 
 
ขอมูล  ณ  31 พ.ค.51 
 

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

22 จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติ
เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

คน  นับคนทีม่ีคุณสมบัติ 

23 จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําหนาที่เปน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

คน  นับคนทีม่ีคุณสมบัติ 
และไดทําหนาที่จริง 

24 จํานวนผลงานของอาจารย    

 24.1 จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ เรื่อง   

 24.2 จํานวนนวัตกรรมการเรยีนการสอนของอาจารย ผลงาน  สื่อการเรยีน e-leaning 

25 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด  

คน   

26 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอน
เขาศึกษาตอ 

คน   
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27 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน   

28 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษาและไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จ
การศึกษา 

คน   

29 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑหลัง
สําเร็จการศึกษา 

คน   

30 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตนสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จ
การศึกษา 

คน   

31 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตนตํ่ากวาตามเกณฑหลัง
สําเร็จการศึกษา 

คน   

32 รอยละความพึงพอใจนายจาง ผูประกอบการและผูใช
บัณฑิต  

รอยละ   

33 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา
ในรอบ 5ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติและนานาชาติ
ในดานตางๆ   

  

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

-นับนักศึกษาปจจุบัน      
ปการศึกษา 2550 
-นับศิษยเกาจบมาแลว    
5 ป(2545-2549) 
-แยกรางวัลที่ไดรบั
ออกเปน 5 ดาน 

34 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับ
บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5ปที่ผานมา ที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติและ
นานาชาติจากผลงานวิจัยหรอืวิทยานิพนธ  

คน  เหมือนขอ 33 แตนับ
เฉพาะบัณฑิตศึกษาที่
ไดรางวัลผลงานวิจัย+
วิทยานิพนธ 

35 จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผาน
ทั้งหมดที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติ
และนานาชาติ  

  

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

 
 
-นับศิษยเกาจบมาแลว 
5 ป(2545-2549) 
-แยกศิษยเกาทีไ่ดรับ
รางวัลออกเปนระดับ
การศึกษาตางๆ 
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 รวม คน  

36 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ระดับชาติและนานาชาติ 

  

 36.1  ดานวิชาการวิชาชีพ  คน  
 36.2  คุณธรรม จริยธรรม  คน  

นับเฉพาะคนที่ไดรับ
รางวัลในปการศกึษา
2550 

 36.3  กีฬา สุขภาพ  คน  
 36.4  ศิลปะและวัฒนธรรม คน  
 36.5  ดานสิ่งแวดลอม คน  
 รวม   

นับเฉพาะคนที่ไดรับ
รางวัลในปการศกึษา
2550 

37 จํานวนรางวัล/ประกาศเกียรติคุณยกยองที่นกัศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ 

รางวัล/
ผลงาน 

 จํานวนรางวัลที่ไดรับใน
ปการศึกษา 2550 

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที่  3     

37 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา (เทียบ
จากคา 5 ระดับ) 

เกณฑการ
ประเมิน 

QA  

38 จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภท
กิจกรรม 

   

 38.1  จํานวนกิจกรรมวิชาการ โครงการ   

 38.2  จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม คน   

 38.3  จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ โครงการ   

 38.4  จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม คน   

 38.5  จํานวนกิจกรรมบําเพญ็ประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม 

โครงการ   

 38.6  จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม คน   

 38.7  จํานวนกิจกรรมนนัทนาการ     โครงการ   

 38.8 จํานวนนกัศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม  คน   

 38.9 จํานวนกจิกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ   

 38.10 จํานวนศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม  คน   

39 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม       คน   

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที่   4     

40 จํานวนเงินสนบัสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค    

  -จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน   บาท   

 -จํานวนเงินสนบัสนุนจากภายในสถาบัน บาท   

41 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย 
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 -จากภายนอกสถาบัน คน   

 -จากภายในสถาบัน คน   

42 จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค    

 -ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ เรื่อง   

 -ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ เรื่อง   

 -จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบตัร ผลงาน   

 -จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับ ชาติหรือ
นานาชาติ 

ผลงาน   

43 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal 
หรือในฐานขอมูล 

เรื่อง   

44 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย คน  มีตําแหนงนักวิจยั 

45 จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอในปการศึกษา 2550 คน   

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที่  5     

46 จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบรกิารวิชาการ 
(เปนที่ปรกึษาวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการวิชาชีพ) 

คน   

47 จํานวนกจิกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ โครงการ   

48 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

แหลง  ไมนับระดับทองถิ่น 

49 รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ  รอยละ   

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที่  6     

50 จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม โครงการ   

51 จํานวนผลงานหรือชิน้งานการพัฒนาองคความรูและสราง
มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

ผลงาน   

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที่  7     

52  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด  คน  ขอมูล ณ 31 พ.ค. 51 

53  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ 

   

 - ในประเทศ คน   

 - ตางประเทศ คน   

54 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรบัการพัฒนา
ความรูและทักษะวิชาชีพ      

   

 - ในประเทศ คน   

 - ตางประเทศ คน   

55 จํานวนอาจารยประจํา(รวมนักวิจัย)ที่ไดรับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

   

 - ดานการวิจัย คน   
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 - ดานศิลปวัฒนธรรม คน   

 - ดานอื่นๆ คน   

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที่  8     

56 รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ) บาท   

57 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  บาท   

58 คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวมครภัุณฑ อาคาร
สถานที่และที่ดิน 

   

 - ปงบประมาณ บาท   

 - ปการศึกษา บาท   

59 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที ่และที่ดิน 
(ปงบประมาณ) 

บาท   

60 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ  บาท   

61 คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  บาท   

62 คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย (หมายถึงงบพฒันาอาจารย 
เชนสงอาจารยไปประชุม อบรม  สัมมนาและศึกษาตอ 

บาท   

63 คาใชจายที่ใชในระบบหองสมดุ คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศ (ปงบประมาณ 2550) 

   

 คชจ.ในระบบหองสมุด(จากสวนกลาง : สํานักวิทยบริการ) บาท   

 คชจ.ในระบบหองสมุด(ที่คณะจัดสรรเอง) บาท   

 คาใชจายที่ใชในระบบคอมพวิเตอรและศูนยสารสนเทศ 
(จากสวนกลาง : ศูนยคอมพิวเตอร) 

บาท   

 คาใชจายที่ใชในระบบคอมพวิเตอรและศูนยสารสนเทศ    
(ที่คณะจัดสรรเอง) 

บาท   

 รวม    

64 เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ 2550) บาท   

65 สินทรัพยถาวร  (ปงบประมาณ  2550) บาท   

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที่ 9     

66 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ 5 ระดับของ  สกอ. 

เกณฑการ
ประเมิน 

  

ขอมูลพ้ืนฐานจัดอันดับมหาวิทยาลัย (THES)    

67 เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาตรี คาเฉล่ีย   

68 เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาโท คาเฉล่ีย   

69 จํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี คน   

70 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน   

71 จํานวนนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา คน   

72 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด คน   
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รายการ  หนวยนับ จํานวน หมายเหตุ 
73 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี คน   

74 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา คน   

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

คน   

76 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีจาก 
ตางประเทศ 

คน   

77 จํ านวนนัก ศึกษาแลกเปลี่ ยนระดับบัณฑิต ศึกษา  
ไป ตางประเทศ 

คน   

78 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษาจาก 
ตางประเทศ 

คน   

78 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทย  บาท   

80 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชาวตางชาติ 

บาท   

81 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา          
ชาวไทย  

บาท   

82 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ชาวตางชาติ 

บาท   

83 ขนาดชั้นเรียนระดับปริญญาตรีโดยเฉลี่ย ชั้นเรียน   

84 ขนาดชั้นเรียนระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาโดยเฉลี่ย ชั้นเรียน   

85 จํานวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบตาม
กําหนดเวลา 

คน   

86 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จบตามกําหนดเวลา คน   

87 จํานวนทุนการศึกษาที่ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุน  นับทุนทีใ่ห 

88 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับทุนการศึกษา คน  นับคนทีไ่ดรับทนุ 

89 จํานวนผูไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คน  จบปริญญาเอก 

90 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร   

91 จํานวนหลักสูตรที่มีการใชระบบ e-Learning 
ประกอบการเรยีนการสอน  

หลักสูตร   

92 จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงและผานการประเมินคุณภาพ หลักสูตร   

93 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร   

94 จํานวนอาจารยชาวตางชาติ คน   

95 จํานวนอาจารยที่มาเยือนจากตางประเทศ  คน   

96 จํานวนอาจารยที่ไดรับเชิญไปโดยสถาบันตางประเทศ  คน   

97 เงินบริจาคจากศิษยเกา บาท   
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ความเชื่อมโยงกับเกณฑประเมินคุณภาพอื่นๆ 
 

         ตัวชี้วัดการประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2550 (หมวด7 หมวดผลลัพธ) มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด
การประเมินคณุภาพตางๆ ดังนี ้

ตัวชี้วัด 
สกอ. สมศ. ก.พ.ร. แผน

มข. 
THES IQA  

2549 
IQA 
2550 

 
มิติ/ชื่อตัวชี้วัด 

       7.1  มิติดานประสิทธิผล                                
       ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

1.1     7.6-1 1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา 
กลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

1.2  3.2   7.6-2 2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานทั้งหมด 
       ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก 
       ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ

มาตรฐานคุณภาพ   สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา 
• มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

  3.2.2 23 6  3 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี 
  3.2.2 23 13  4 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา 
  3.2.4 

3.3.1 
 8 

15 
 5 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไป ตางประเทศ 

  3.2.5 
3.3.2 

 7 
14 

 6 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ตางประเทศ 

   17   7 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบตามกําหนดเวลา 
   17   8 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จบตามกําหนดเวลา 

2.9 1.1 4.1.1 12 26, 27 7.1-10 9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป  

 1.2 4.1.2 13  7.1-11 10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา 

2.10 1.3    7.1-12 11 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป
ตามเกณฑ 

2.11 1.4  5  7.2-1 12 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 
2.12 1.5 4.1.4 9  7.1-13 13 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ  5 ปที่ผานมา

ที่ไดรับการประกาศ เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวลัทางวิชาการหรือดานอืน่ที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

  3.2.1 1   14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 137 - 

ตัวชี้วัด 
สกอ. สมศ. ก.พ.ร. แผน

มข. 
THES IQA  

2549 
IQA 
2550 

 
มิติ/ชื่อตัวชี้วัด 

3.1     7.2-
2 

15 มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

  4.1.3    16 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบ
วิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

 1.6  18  7.1-24 17 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ ปที่ผานมา 

 1.7 4.1.5 19  7.1-25 18 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท
ทั้งหมด 

 1.8 4.1.5 19  7.1-26 19 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก
ทั้งหมด 

    25  20 เงินบริจาคจากศิษยเกา 
       • มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

4.1     7.1-16 21 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย  
และ      งานสรางสรรค 

4.2     7.5-1 22 มีระบบการบริหารการจัดการความรู จากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
4.3 2.2 4.2.2 39 21 7.3-1 23 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  

ตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
4.3 2.3 4.2.2 39 21 7.3-2 24 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  

ตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 2.4 4.2.3 40  7.4-3 25 รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค

จากภายในมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 2.5 4.2.3 40  7.4-4 26 รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค

จากภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยละนักวิจัยประจําทั้งหมด 
4.4 2.1 4.2.1 45 30 7.1-17 27 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใช

ประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจํา 
4.4 2.7 4.2.5 48  7.1-18 28 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร 
4.5 2.6 4.2.4 46 31 7.1-19 29 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  

journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
และนักวิจัยประจํา 

   42   30 จํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรมเปนนักวิจยัรุนใหม 
  3.2.7    31 จํานวนโครงการวิจัยใหม 
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ตัวชี้วัด 
สกอ. สมศ. ก.พ.ร. แผน
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2550 

 
มิติ/ชื่อตัวชี้วัด 

       • มาตรฐานดานการบรกิารวิชาการ 
5.1     7.6-3 32 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย

ของสถาบัน 
5.2 3.2 4.3.3 56  7.6-4 33 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก

สถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

5.3 3.1 4.3.1 54  7.6-5 34 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 

5.5 3.5 4.3.4 53  7.6-6 35 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

  4.3.2 55   36 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพ  
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา  
และนักวิจัยประจํา 

       • มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1     7.1-20 37 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 4.1 4.4.1 72  7.1-21 38 รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด 

  4.4.2 73   39 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือกิจกรรมในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

 4.2 4.4.3 74 20 7.3-6 40 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

         7.2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
       • คุณภาพขององคกร 

5.4  6 51  7.2-3 41  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
       • การประกันคุณภาพ 

9.1 7.1    7.5-6 42 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ เปนสวนหนึ่ ง 
ของกระบวนการบริหารการศึกษา 

9.2     7.5-7 43 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ 
แกนักศึกษา 

9.3 7.2 8 78  7.5-8 44 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  
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มิติ/ชื่อตัวชี้วัด 

       7. 3   มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
       • การบริหารงบประมาณ 
  10 79   45 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักของอัตราการ 

เบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
8.1     7.3-3 46 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ

การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
       • ประสิทธิผลการใชทรัพยากรรวมกัน 

8.2 5.4    73.-4 47 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
       7.4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
       • การบริหารการศึกษา 

7.1 5.1 13 83  7.6-7 48 กรรมการคณะ/หนวยงาน ใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ
และสามารถผลักดัน คณะ/หนวยงานใหแขงขันไดในระดบัสากล 

7.2     7.6-8 49 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน 
7.3 5.2 20 87 

88 
 7.5-2 50 มีการพัฒนาคณะ/หนวยงาน สูองคกรเรียนรู 

7.5 5.5 18 98 
99 

 7.5-3 51 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน 
และการวิจัย 

7.6  14 84  7.6-9 52 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง 
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

7.7     7.4-2 53 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการ 
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

7.8     735-
4 

54 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

2.4 6.2    7.1-5 55 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
2.5 6.3 17.1 28  7.1-6 56 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
2.6 6.4 17.2 27  7.1-7 57 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
 6.9 19 20 19 7.3-

11 
58 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ

ตอนักศึกษา  
2.7 6.5 16 92  7.1-8 59  มีกระบวนการส ง เสริมการปฏิบั ติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ของคณาจารย 
  21 85   60 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  3.2.9    61 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 
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       • การพัฒนาบุคลากร 
7.4     7.4-1 62 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงไว

ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 5.9    7.4-5 63 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 5.11    7.4-6 64 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
7.9   93  7.5-5 65 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้ วัด และเปาหมายของ 

ระดับองคกรสูระดับบุคคล 
  15 94   66 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของคณะ/หนวยงาน 
       • หลักสูตรและการเรียนการสอน 

2.1     7.1-1 67 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 6.1 22 8  7.1-2 68 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน ตอหลักสูตรทั้งหมด 

2.8     7.1-9 69 ม ีร ะบบและกลไกสน ับสน ุน ให อ าจา รย ป ร ะจํ าทํ ากา รว ิจ ัย  
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

3.2     7.1-15 70 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน และสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

2.3     7.1-4 71 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

2.13     7.1-14 72 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

2.2 6.6 23 14  7.1-3 73 ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
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ตัวบงชี้ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
ตัวบงชี้ สกอ. จํานวน  44 ตัว นําไปใชใน  IQA-KKU ทั้งหมดจํานวน  42 ตัวดังนี้  

IQA สกอ. องคประกอบ/ตัวบงชี้ 
องคประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 

1 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและ         
มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

2 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานทั้งหมด 
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
67 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
73 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
71 2.3 มีโครงการหรอืกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร 

และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
55 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
56 2.5 สัดสวนของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
57 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

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

เกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คณุธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอม   
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

72 2.13 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 

องคประกอบที่  3  กิจกรรมพัฒนานักศกึษา 
15 3.1 มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
70 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
องคประกอบที่  4  การวิจัย 
21 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนนุการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
22 4.2 มีระบบการบริหารการจัดการความรู จากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

23-4 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
27-8 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่ตีพมิพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

หรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารย
ประจํา 
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IQA สกอ. องคประกอบ/ตัวบงชี้ 
29 4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง ( Citation ) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา 
องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 
32 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
33 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหการบริการวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา             

เปนกรรมการวทิยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวชิาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 

34 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ การพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

41 5.4 รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 
35 5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
องคประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
37 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 6.2 มีผลงานหรือชิน้งาน การพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 
 6.3 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พฒันา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม 

องคประกอบที่  7   การบรหิารและการจัดการ 
48 7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดใน

ระดับสากล 
49 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
50 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรเรียนรู 
62 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 
51 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย 
52 7.6 ระดับความสําเร็จ ที่เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
53 7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการหรือวิชาชพี ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
54 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
65 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
องคประกอบที่   8   การเงนิและงบประมาณ 
46 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยาง

มีประสิทธิภาพ 
47 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
องคประกอบที่   9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
42 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
43 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคณุภาพแกนักศึกษา 
44 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบงชี้ของสํานักงานรบัรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 2 

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

IQA สมศ. มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
มาตรฐานที่  1  ดานคุณภาพบัณฑิต 

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

ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิต ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา 

17 1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ภายในรอบ 3 ปที่ผานมา 

18 1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา
โททั้งหมด 

19 1.8 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา
เอกทั้งหมด 

มาตรฐานที่  2  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
27 2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
23 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
24 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
25 2.4 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจํา 
26 2.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจํา 
29 2.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
28 2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรอือนุสิทธิบัตร 

ตอจํานวนอาจารยประจํา ในรอบ 5 ปที่ผานมา 
มาตรฐานที่  3  ดานการบริการวิชาการ 
34 3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม  

ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา 
33 3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ

วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับหรือตออาจารยประจํา 
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IQA สมศ. มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
 

 3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนา  
การเรียนการสอนและการวิจัย 

 3.4 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา 
35 3.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 3.6* รายรับของสถาบันในการใชบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา 
 3.7* ระดับความสําเร็จในการบริการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน 

มาตรฐานที่  4   ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
38 4.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม             
40 4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ  

และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
 4.3* มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม  
 4.4* ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่  5   ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
48 5.1 สภาสถาบัน และผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคล่ือนพันธกิจและสามารถสะทอนถึงนโยบาย

วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการ
กระจายอํานาจโปรงใส และตรวจสอบไดรวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล 

50 5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก 
 5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

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

63 5.9 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ  
และตางประเทศ 

 5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 
64 5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ  

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
มาตรฐานที่  6  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
68 6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
55 6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
56 6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
57 6.4 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ 
59 6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional  Ethics) 
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IQA สมศ. มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
73 6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณ

จริง 
 6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 6.8 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา 

58 6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 
มาตรฐานที่  7   ดานการประกันคุณภาพ 
42 7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพศึกษาอยางตอเนื่อง 
44 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคณุภาพภายใน 
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ตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
สํานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ในการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2551               
ตัวชี้วัดจํานวน   51 ตัว นําไปใชใน IQA-KKU  จํานวน   40 ตัว 

IQA ก.พ.ร. มิติ/ตัวชี้วัด 
 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวง 
 2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ

สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 3.1 คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ(แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 3.2 การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ(แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได)          

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
14 3.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
3, 4 3.2.2  จํานวนนักศึกษานานาชาติ   

 3.2.3  จํานวนหลักสูตรนานาชาติ 
5 3.2.4  จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปตางประเทศ 
6 3.2.5  จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ 
32 3.2.6  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการของศูนยวิจัยเฉพาะทางในการสรางและถายทอดองคความรู 
31 3.2.7 จํานวนโครงการวิจัยใหม 
38 3.2.8  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการของชุมชนตนแบบที่ใหบริการวิชาการแบบบูรณาการตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
61 3.2.9  ระดับความสําเร็จของการบรหิารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 3.3   การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ที่สะทอนเอกลักษณ

และจุดเนน รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญติัของสถาบันอดุมศึกษา 
5 3.3.1 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปตางประเทศ 
6 3.3.2 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ 
32 3.3.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการของศูนยวิจัยเฉพาะทางในการสรางและถายทอดองคความรู 

4.  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของ
สถาบันอุดมศึกษา 
4.1 มาตรฐานดานบัณฑิต 

9 4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 
10 4.1.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
16 4.1.3  รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ 
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IQA ก.พ.ร. มิติ/ตัวชี้วัด 
13 4.1.4  จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรอืดานอื่นทีเ่กี่ยวของกับคณุภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

18, 
19 

4.1.5  รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพมิพเผยแพรทัง้ในระดับชาติหรือ             
ในระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรอืเอก 

4.2  มาตรฐานดานการวิจยัและงานสรางสรรค 
27 4.2.1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรหรอืนําไปใชประโยชนในระดับชาติ           

หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  
23, 
24 

4.2.2  จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 
และนักวิจัยประจํา  

26 4.2.3  รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรอืงานสรางสรรค จากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

29 4.2.4  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับอางอิง (Citation) ใน referred journal หรือฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

28 4.2.5 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
4.3  มาตรฐานดานการบรกิารวิชาการ 
34 4.3.1  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

36 4.3.2  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของอาจารยประจําที่ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

33 4.3.3  รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา กรรมการ วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
และกรรมการวชิาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจํา 

35 4.3.4 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 4.3.5 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน 

4.4   ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
38 4.4.1  รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรกัษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ

วัฒนธรรมตอจาํนวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
39 4.4.2  รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
40 4.4.3  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรม ตองบดําเนินการ 
 4.4.4 จํานวนผลงาน หรอืชิ้นงานการพัฒนาองคความรูหรือสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม 

 4.4.5
* 

ระดับความสําเร็จและประสิทธิ ผลในการอนรุักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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IQA ก.พ.ร. มิติ/ตัวชี้วัด 
 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล 

41 6 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 
 7 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. 

44 8 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกดิการพัฒนาคุณภาพการศึกษา             
อยางตอเนื่อง 

 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
45 10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
 11 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
 12 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

48 13 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภาสถาบัน 
52 14 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ 

รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
66 15 ระดับความสําเร็จของแผนพฒันาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
59 16 ระดับความสําเร็จของการปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 
 17 คุณวุฒิและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 

56 17.1 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
57 17.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

51 18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร         
และการเงิน 

58 19 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสานสนเทศตอนักศึกษา 
50 20 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
60 21 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
68 22 รอยละของหลกัสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสตูรทั้งหมด 
73 23 ประสิทธิภาพของการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 
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ตัวชี้วัด 
การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ 

(Performance Assessment  Rating Tool :  PART) 
 

ที่ คําถาม วัตถุประสงคของคําถาม 
ก. จุดมุงหมายและรูปแบบ 
1 ก-1  ทานมีความเขาใจเปาหมายยุทธศาสตรชาติ  

เปาหมายการใหบริการของกระทรวง  และยุทธศาสตร
กระทรวง  ท่ีหนวยงานของทานตองรับผิดชอบ
ดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จหรือไม  อยางไร 

เพื่อใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานแสดงความ
เขาใจวาหนวยงานมีสวนรับผิดชอบเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ  เปาหมายการใหบริการของกระทรวง  
และยุทธศาสตรกระทรวง  อยางใดบาง 

2 ก-2  เปาหมายการใหบริการของหนวยงานที่ทาน
กําหนดมีความสอดคลองและเหมาะสมตอการนําสง
เปาหมายระดับสูงหรอืไม  อยางไร 

 เพื่อใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานระบุความ
เช่ือมโยงในการกําหนดเปาหมายการใหบริการของ
หนวยงานกับเปาหมายของชาติ 

3 ก-3  หนวยงานของทานกําหนดความตองการ  ปญหา
หรือเรื่องท่ีสนใจของกลุมเปาหมาย  หรือไม  อยางไร 

เพื่อใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานระบุความ
ตองการ  ปญหาหรือเรื่องท่ีสนใจของกลุมเปาหมาย       
ท่ีชัดเจน 

4 ก-4  ผลผลิตท่ีกําหนดเปนสวนสําคัญที่ตอบสนอง
ความตองการ  ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของ
กลุมเปาหมาย  และเปาหมายระดับสูง  หรือไม  
อยางไร 

เพื่อใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานระบุผลผลิต/
โครงการท่ีตอบสนองความตองการ  ปญหาหรือเรื่อง
ท่ีสนใจของกลุมเปาหมาย 

5 ก-5  การกําหนดผลผลิตของหนวยงานมีการพิจารณา
ความซ้ําซอนของผลผลิตของหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนหรอืไมกรณีท่ีหนวยงานมีความซ้าํซอนกับ
ผลผลิตของหนวยงานอื่นสามารถจําแนกลักษณะ
ผลผลิตท่ีแตกตางกันไดหรือไม  อยางไร 

 เพื่อใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานกําหนด
ผลผลิตท่ีมีลักษณะไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น  หรือ
กรณีมีความซ้ําซอนสามารถแสดงลักษณะเฉพาะหรือ
ความแตกตางของผลผลิตได 

6 ก-6  หนวยงานไดคํานึงถึงอุปสรรคและขอจํากัด (อาทิ  
ดานกฎหมาย  ระเบียบ  โครงสรางสวนราชการ  และ
ปจจัยในกระบวนการปฏิบัติงาน)  ท่ีมีตอการนําสง
ผลผลิตหรอืไม  อยางไร 

เพื่อใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานคํานึงถงึ
อุปสรรคและขอจํากัด (อาทิ  ดานกฎหมาย  ระเบียบ  
โครงสรางสวนราชการ  และปจจัยในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน)  ท่ีมีตอการนําสงผลผลิตหรอืไม  อยางไร 

ข.  การวางแผนกลยุทธ 
7 ข-1  หนวยงานจัดทําแผนกลยุทธท่ีแสดงความ

เชื่อมโยงและถายทอดภารกิจจากจุดมุงหมายของ
รัฐบาล (เปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติ)  มายังผลลัพธ  
ผลผลิตและกิจกรรมตามลําดบัหรือไม  อยางไร 

เพื่อใหผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบดานยุทธศาสตร
และดานประเมินผลของหนวยงานแสดงความ
เช่ือมโยงจุดมุงหมายของรัฐบาลถายทอดลงมายัง
ผลลัพธและผลผลิตจากการจัดทํากิจกรรมของ
หนวยงาน 
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ที่ คําถาม วัตถุประสงคของคําถาม 
 

8 ข-2  แผนกลยุทธกําหนดเปาหมายระดับผลผลิตระยะ
ยาวหรอืไม  อยางไร 

    เพื่อใหผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานแสดง
เปาหมายระยะยาวระดับผลผลิต 

9 ข-3  แผนกลยุทธของหนวยงานกําหนดเปาหมายระยะ
ยาวท่ีสงผลตอความสําเร็จของผลลัพธ (เปาหมายการ
ใหบริการของกระทรวง) ท่ีทาทาย (มีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน)  หรือไม  อยางไร   

     เพื่อใหผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานแสดง
เปาหมายระยะยาวที่มีประสิทธิภาพสูงข้ัน 

10 ข-4  แผนกลยุทธของหนวยงานจําแนกเปาหมาย
ผลผลิตเปนรายป  หรือไม  อยางไร 

     เพื่อใหผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานแสดง
เปาหมายการทํางานรายปท่ีชัดเจน 

11 ข-5  แผนกลยุทธของหนวยงานไดกําหนดวิธกีาร
ประสานความรวมมอืกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  หรือไม  อยางไร 

     เพื่อใหผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานให
ความสําคัญตอการประสานความรวมมอืกับหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

12 ข-6  แผนกลยุทธของหนวยงานกําหนดใหมีแผนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท่ีมีคุณภาพดานขอบเขต
ของเนื้อหาที่จําเปนเพื่อการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ  
โดยประเมินตนเอง  และโดยผูประเมินอิสระ  หรือไม  
อยางไร 

     เพื่อใหผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานกําหนด
แผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานดวย
ตนเองและประเมินโดยผูประเมินอิสระ 

13 ข-7  หนวยงานกําหนดใหมีกระบวนการวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงดานยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตร
กระทรวง  และ/หรือ  ขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ท่ีเกี่ยวของ  เพื่อนํามาทบทวนกลยุทธของหนวยงาน  
หรือไม  อยางไร 

     เพื่อใหผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานให
ความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรฐับาล  
กฎหมาย  และระเบียบปฏิบัติ  ซึ่งมีผลตอการ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธและการปรับกลยุทธของ
หนวยงาน 

ค.ความเชื่อมโยงงบประมาณ 
14 ค-1  หนวยงานกําหนดเปาหมายผลผลิตประจาํป  ซึ่ง

แสดงใหเห็นความกาวหนาในการบรรลุเปาหมาย
ผลผลิตตามแผนงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ  4  
ป  หรือไม  อยางไร 

     เพื่อใหผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานกําหนด
เปาหมายผลผลติจําแนกรายป  ซึ่งแสดงใหเห็น
ความกาวหนาในการบรรลุเปาหมายผลผลิตสะสม
ระยะยาว 

15 ค-2  หนวยงานกําหนดกิจกรรมหลักที่มีความเชื่อมโยง
กับทรัพยากรท่ีตองการ  ซึ่งสนับสนุนใหบรรลุ

     เพื่อใหผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานกําหนด
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เปาหมายผลผลติประจําป  หรือไม  อยางไร กิจกรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับการบรรลุเปาหมาย

ของผลผลิต  และกําหนดทรัพยากรท่ีตองการของแต
ละกิจกรรมหลกัที่นําสงผลผลติ 

16 ค-3  หนวยงานกําหนดตัวช้ีวัดความกาวหนาตาม
ระยะเวลาที่กําหนดทุกกิจกรรมหลัก  หรือไม  อยางไร 

     เพื่อใหผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปของหนวยงานกําหนดแสดงตัวช้ีวัด
ความกาวหนา  ตามระยะเวลาที่กําหนดทุกกิจกรรม
หลัก 

17 ค-4  หนวยงานกําหนดใหมีกิจกรรมเพื่อคํานวณ
ตนทุนตอหนวยผลผลิต  หรอืไม  อยางไร 

     เพื่อใหผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต 

18 ค-5  หนวยงานมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผาน
มา  เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมายผลผลิต
ประจําป  หรือไม  อยางไร 

     เพื่อใหผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตระหนักถึงการ
ทบทวนเปาหมายผลผลิตจากผลการปฏิบัติงานใน
ระยะเวลาที่ผานมา 

ง. การบริหารจัดการ 
19 ง-1  หนวยปฏบัิตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการ

จัดทําและบริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณประจําป  ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนและ
ระยะเวลา  ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดของแตละ
ผลผลิต  หรือไม  อยางไร 

     เพื่อใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงาน
กําหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณประจําป  ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนและ
ระยะเวลา  ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดของแตละ
ผลผลิต  ท่ีชัดเจน 

20 ง-2  หนวยปฏบัิตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการ
จัดทําระบบรายงานขอมูลยอนกลับของแตละผลผลิต  
ท่ีเชื่อถือไดและตรงตามกําหนดเวลา  หรือไม  อยางไร 

     เพื่อใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานให
ความสําคัญกับระบบขอมูลจากหนวยปฏิบัติของแตละ
ผลผลิต  ท่ีเช่ือถือไดและตรงตามกําหนดเวลา 

21 ง-3  หนวยปฏบัิตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการนํา
ขอมูลดังกลาวมาใชในการบริหารจัดการ  และ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหดีข้ึน  หรือไม  อยางไร 

     เพื่อใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานให
ความสําคัญตอการนําระบบขอมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวของไปใชในการปรับแผน 

22 ง-4  หนวยปฏบัิตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการนํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต  ไปใชประโยชนในบริหาร
จัดการ  หรือไม  อยางไร 

     เพื่อใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานให
ความสําคัญตอการประหยัดคาใชจายตนทุนตอหนวย
ผลผลิต 

23 ง-5  หนวยปฏบัิตินําสงผลผลิตของหนวยงานมี
กระบวนการจดัการที่ชวยวัดผลการดําเนินงาน  และ/
หรือ  ปรับปรุงการดําเนินงาน  ใหมีประสิทธิภาพและ
ความคุมคาหรือไม  อยางไร 

     เพื่อใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงาน
กําหนดกระบวนการจัดการที่ชวยวัดผลการดาํเนินงาน  
และ/หรือ  ปรับปรุงการดําเนินงาน  ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอคาใชจาย 
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24 ง-6  หนวยปฏบัิตินําสงผลผลิตของหนวยงานมี

รายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน  ท่ีแสดงถึง
ประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน  และเปนไปตาม
กฎขอบังคับที่เกี่ยวของ  หรอืไม  อยางไร 

     เพื่อใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงาน
แสดงถึงประสิทธิภาพการจัดการจัดการทางการเงิน 

25 ง-7  หนวยปฏบัิตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการ
ประเมินบุคคลผูรับผิดชอบผลผลิตในการนําสง
ผลผลิตวามีประสิทธิภาพ  หรือไม  อยางไร 

     เพื่อใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงาน
แสดงถึงวิธีการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากร         
ท่ีสัมพันธกับการนําสงผลผลติ 

จ. การประเมินผล ในระดับผลผลิต/ผลลัพธ 
26 จ-1  โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบ

ผลลัพธท่ีได  กับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตาม
ตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว  (โยงกับขอ ข-3) 

     เพื่อใหผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานแสดง
ถึงความกาวหนาโดยการเปรยีบเทียบผลลัพธท่ีได   
กับเปาหมายผลลัพธระยะยาว 

27 จ-2  โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบ
ผลผลิตท่ีได  กับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวช้ีวัด
ท่ีกําหนดไว (โยงกับขอ ข-4) 

     เพื่อใหผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานแสดง
ถึงความกาวหนา  โดยการเปรียบเทียบผลผลิตท่ีได  
กับเปาหมายผลผลิตประจําป 

28 จ-3  ผลการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน  และมีความคุมคาเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม  
หรือไม  อยางไร  (โยงกับขอ ง-5) 

     เพื่อใหผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานแสดง
ถึงประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลตอคาใชจาย          
(Cost-Effectiveness)  สูงข้ึน  โดยอิงตามแนวทาง           
ท่ี สตช. และ สงป. กําหนด 

29 จ-4  หนวยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและเปาหมาย
ผลผลิตกับสวนราชการฯ  และหนวยงานเอกชนอื่นที่
มีลักษณะเหมือน/คลายคลึงกัน  หรือไม  อยางไร 

     เพื่อใหผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานแสดง
ถึงการวัดประสทิธิภาพเชิงเทียบเคียง (Exlernal 
Benchmark)  กับหนวยงานอื่น 

30 จ-5  ผลการประเมินจากผูประเมินอิสระ  แสดงใหเห็น
วาหนวยงานบรรลุผลสําเร็จในระดับผลผลิตและ
ผลลัพธ  หรือไม  อยางไร 

     เพื่อใหผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานแสดง
ถึงการบรรลุผลสําเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธจาก
การประเมินผลของผูประเมินอสิระ 
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เกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
 (PMQA)  : 105 คาถาม 

 
ลําดับ คําถาม 

โครงรางองคกร : PMQA 
1 1 -พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง  

-มีแนวทางและวิธีการอยางไรในการใหบริการแกผูรับบริการ  
2 2 -วิสัยทัศนของสวนราชการคืออะไร  

-เปาประสงคหลักของสวนราชการคืออะไร  
-วัฒนธรรมในสวนราชการคืออะไร 
-คานิยมของสวนราชการที่กําหนดไวคืออะไร  

3 3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร เชน ระดับการศึกษา  อายุ  สายงาน 
ระดับตําแหนง  ขอกําหนดพิเศษการปฎิบัติงาน เปนตน 

4 4 สวนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอาํนวยความสะดวกที่ สําคัญอะไรบาง ในการใหบริการ 
และการปฏิบัติงาน  

5 5 สวนราชการดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญอะไรบาง  
6 6 โครงสรางองคกรและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเปนเชนใด 
7 7  สวนราชการหรือองคกรที่เกีย่วของกันในการใหบริการหรอืสงมอบ งานตอกันมีหนวยงานใดบาง  

มีบทบาทอยางไรในการปฏิบัติงานรวมกัน  
-ขอกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง 
--มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันอยางไรมีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันอยางไร  

8 8 กลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียหลักของสวนราชการคือใครบาง กลุมผูรับบริการและ           
ผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้มีความตองการและความคาดหวังที่สําคัญอะไรบาง  
--แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันคืออะไร   

9 9 -สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปน เชนใด (ใหสวนราชการตอบ
ตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ)   
-ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขนัในแตละประเภทเปน เชนใด  
-ประเด็นการแขงขันคอือะไร และผลการดําเนินการปจจุบันใน ประเด็นดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบ 
กับคูแขงเปนอยางไร  

10 10 -ปจจัยสําคัญที่ทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเมื่อ เปรียบเทียบกับคูแขงขนัคืออะไร  
-ปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลตอสภาพการแขงขันของสวนราชการคืออะไร  

11 11 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขนัมีแหลงขอมูลอยูที่ใดบาง 
12 12 ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมลูเชิงเปรียบเทียบ และขอมูลเชิงแขงขนัมีอะไรบาง (ถามี) 
13 13 ความทาทายเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการคืออะไร  

-ความทาทายตามพันธกิจ 
-ความทาทายดานปฏิบัติการ  
-ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล 
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14 14 แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ เพื่อใหเกิดผลการดําเนินการ     

ที่ดีอยางตอเนื่องมีอะไรบาง  
15 15   ภายในองคกรมีแนวทางในการเรียนรูขององคกรและมีการ แลกเปลี่ยนความรูอยางไร  

หหมวด มวด 11      การนําองคกร  การนําองคกร     
16 1 -ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไรในการกําหนดในเรื่องวิสัยทัศน  เปาประสงคระยะสั้น

และระยะยาว คานิยม และผลการ ดําเนินการที่คาดหวังไว รวมทั้งการถายทอดใหบุคลากรใน
สวนราชการนาํไปปฏิบัติ  
-ในการกําหนดผลการดําเนินการดังกลาว ผูบริหารของสวนราชการ  ไดคํานึงถึงความตองการ
หรือผลประโยชนของผูรับบรกิารและผูมี   สวนไดสวนเสีย โดยยึดหลักความโปรงใสและ          
ความชัดเจนอยางไร  
-ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไรในการสื่อสารในเรื่อง ดังกลาวแบบ 2 ทิศทางอยาง
ชัดเจนและเปนรูปธรรมไปสูบุคลากรทุกคน รวมทั้งผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ 
โดยผานระบบการนําองคกร 

17 2 ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไรในการสรางบรรยากาศ 
-เพื่อใหเกิดการกระจายอํานาจในการตัดสินใจนวัตกรรม และความ คลองตัวในการปฏิบัติงาน    
-เพื่อใหเกิดการเรียนรู ทั้งในระดับสวนราชการและผูปฏิบัติงาน  
-เพื่อสงเสริมใหบุคลากรทํางานอยางถูกตองตามกฎระเบียบและหลักจรยิธรรม 

18 3 ในการกํากับดูแลตนเองที่ดี สวนราชการและผูบริหารดําเนนิการอยางไรในเรื่องที่สําคัญตอไปนี้ 
-ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของสวนราชการ 
-ความรับผิดชอบดานการเงิน และการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-การปกปองผลประโยชนของประเทศและผูมีสวนไดสวนเสีย 

19 4 ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไรในการทบทวนผลการดําเนินการของสวนราชการ  
-ผูบริหารของสวนราชการใชผลการประเมินและทบทวนดังกลาวมาประเมินความสําเร็จของการ 
บรรลุเปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว ของสวนราชการอยางไร  
-ผูบริหารของสวนราชการนําผลการประเมินและทบทวนนี้มาใชในการประเมินความสามารถ        
ในการตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของสราชการอยางไร 

20 5 ตัวชี้วัดสําคัญที่ผูบริหารของสวนราชการทบทวนเปนประจํามีอะไรบาง  
-ผลการทบทวนที่ผานมาเปนอยางไร     

21 6 ผูบริหารของสวนราชการมีวิธีการอยางไรในการนําผลการทบทวน ดังกลาวมาจัดลําดับ
ความสําคัญ เพื่อใหเกิดการปรับปรุงทั้งอยางตอเนื่องและอยางกาวกระโดด รวมทั้งใชเปนโอกาส
ในการสรางนวัตกรรม 

-ผูบริหารของสวนราชการใชวิธีการอยางไรในการนําผลการทบทวนไปปรบัปรุงและนําไปสูการ 
ปฏิบัติทั่วทั้งสวนราชการ รวมถึงผูมีสวนเกีย่วของ 

22 7 ผูบริหารของสวนราชการในแตละระดับไดรับการประเมินผลงาน อยางไร  
-สวนราชการนําผลจากการประเมินผลงานของผูบริหารไปปรับปรุงระบบการนําองคกรของ 
ผูบริหารทุกระดับอยางไร        
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23 8 

 
ในกรณีที่การบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในทางลบตอสังคมสวนราชการดําเนินการ
อยางไร 

24 9 กระบวนการ เปาประสงค ตัวชี้วัด และเปาหมายของสวนราชการในการจัดการกับผลกระทบ
ในทางลบที่เกิดขึ้นคืออะไร 

25 10 -สวนราชการไดคาดการณลวงหนาถึงผลกระทบในทางลบของการ บริการและการปฏิบัติงาน       
ที่อาจเกิดขึ้นตอสังคม ทั้งในปจจุบันและอนาคตอยางไร 
-สวนราชการมีการเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกลาวอยางไร 

26 11 ผูบริหารของสวนราชการไดกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหสวนราชการมี การดําเนินการอยางมี 
จริยธรรม อยางไร 

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

หมวด หมวด 22      การวางแผนกลยุทธการวางแผนกลยุทธ  
28 1 สวนราชการมีกระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตรโดยรวมอยางไร ใหระบุดังนี้  

-ขั้นตอนและผูเกี่ยวของที่สําคัญในสวนราชการสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการ 1 ป 
-กรอบเวลาที่ใชในการวางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ 1 ป และเหตุผลที่ใช
ในการกําหนดกรอบเวลาเชนนั้น 
-โปรดแสดงใหเห็นถงึกิจกรรมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับกรอบเวลา         
ที่กําหนดไว 
-ใหสวนราชการแสดงถึงกระบวนการวางแผนที่สอดคลองกับกรอบเวลาที่ใช ทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ 1 ป โดยใหเขียนเปนแผนผังแสดงกระบวนการวางแผน 
พรอมกับอธิบายแผนผังดังกลาวดวย  

29 2 สวนราชการไดนําปจจัยตอไปนี้มาประกอบการวางแผนยุทธศาสตรอยางไร  ใหระบุวิธีการ 
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ 
-ความตองการ ความคาดหวัง ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้ง
สวนราชการหรือองคกรอืน่ทีป่ฏิบัติงาน เกี่ยวของกัน 
-สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการ (ใหตอบตามความเหมาะสม 
ของภารกิจของสวนราชการ) 
- นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางเทคโนโลย ีและดานอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลตอบรกิารและ
การดําเนินงานของสวนราชการ 
-จุดแข็งและจุดออน รวมถึงทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆของสวนราชการ 
-การศึกษาวิเคราะหถึงโอกาสในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรทีม่ีอยูไปใชกับบริการหรอืกิจกรรม       
ที่มีความสําคัญกวา 
-ความเสี่ยงในดานการเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมาย ขอบงัคับ และดานอืน่ๆ 
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-การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรือระดับโลก 
-ลักษณะเฉพาะของสวนราชการของทาน 
-จุดแข็ง จุดออนของสวนราชการหรือองคกรอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกัน (ใหตอบตามความ 
เหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ) 

30 3 - ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก มีอะไรบาง 
-ใหระบุเปาหมาย และระยะเวลาที่จะบรรลุเปาประสงคเหลานั้น  
-ใหระบุลําดับความสําคัญของเปาประสงคเหลานั้น 

31 4 --ในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และ กลยุทธหลักสวนราชการได 
ใหความสําคัญกับความทาทายตอองคกรทีร่ะบุไวในลักษณะสําคัญขององคกร ขอ 2 อยางไร 
-สวนราชการมั่นใจไดอยางไรวาประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ 
-ความสมดุลของโอกาสและความทาทาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
-มีความสมดุลของความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญทั้งหมด 

32 5 สวนราชการมีวิธีการอยางไร ในการ  
-ถายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อนําไปปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก  
-จัดสรรทรัพยากร เพือ่ใหมั่นใจวาสามารถปฏิบติัการตามแผนไดสําเร็จ   
-ทําใหผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนมีความยั่งยืน 

33 6 -แผนปฏิบัติการที่สําคัญของสวนราชการมีอะไรบาง  
-หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการใหบรกิาร รวมทั้งผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสีย          
สวนราชการจะดําเนินการอยางไรเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

34 7 -แผนหลักดานทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธหลักและ 
แผนปฏิบัติการมีอะไรบาง  

35 8 -ตัวชี้วัดที่สําคัญที่ใชติดตามความคืบหนาของแผนปฏิบัติการมีอะไรบาง    
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการทําใหระบบการวัดผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการโดยรวม  
เสริมใหสวนราชการมุงไปในแนวทางเดียวกัน 

36 9 -เปาหมายการดําเนินการของแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดที่ระบุในขอ )8(  มอีะไรบาง  
-เปาหมายการดําเนินการของแผนปฏิบัติการเปนเชนใด เมื่อเปรียบเทียบกับ 

• เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
• ผลการดําเนินการที่ผานมา  
• ผลการดําเนินการที่คาดไวของคูแขง  
• ระดับเทียบเคียงที่สําคัญ  

ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ 
หมวด หมวด 33    การใหความสําคัญ กับผูรับบรกิาร และผูมีสวนไดสวนเสียการใหความสําคัญ กับผูรับบรกิาร และผูมีสวนไดสวนเสีย 
37 1 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการกําหนดหรือจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

-สวนราชการไดคํานึงถึงผูรับบริการที่พึงมีในอนาคตมาประกอบการพิจารณาดังกลาวอยางไร 
38 2 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการรับฟงและเรียนรูความตองการและความคาดหวังหลัก ๆ  

ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม 
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-สวนราชการไดนําขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนปฏิบัติงาน และการปรับปรุง 
กระบวนการ รวมถึงการพัฒนาการบริการใหม ๆอยางไร 

39 3 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการทบทวนและปรับปรุงวิธีการรับฟงและเรียนรูความตองการ 
และความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ    

40 4 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อ 
ตอบสนองความคาดหวังและสรางความประทับใจใหแกผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งจะ 
สงผลใหสวนราชการมีภาพลักษณที่ดี และมีผูมาใชบริการ เพิ่มขึน้ (ใหสวนราชการตอบตาม 
ความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ) 

41 5 -สวนราชการมีวิธีการอะไรบางที่ใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถติดตอขอขอมูล  
ขอรับบริการหรือรองเรียนตอสวนราชการ 
 -สวนราชการมีแนวทางอยางไรในการกําหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากรในสวนราชการในการ 
ติดตอกับผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสีย 
 -สวนราชการมั่นใจไดอยางไรวาบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนไดปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว  

42 6 -สวนราชการมีกระบวนการจัดการขอรองเรยีนอยางไร 
-สวนราชการมั่นใจไดอยางไรวาขอรองเรียนเหลานั้นไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิผลและ 
ทันทวงทีตามกระบวนการที่กําหนดไว 
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการรวบรวมและวิเคราะหขอรองเรียนทั้งหมดเพื่อใชในการ 
ปรับปรุงการดําเนินการของสวนราชการของทานและสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ 

43 7 -สวนราชการทําอยางไรเพื่อใหวิธีการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
รวมทั้งวิธีการติดตอเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ    

44 8 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี 
สวนไดสวนเสียแตละกลุม 
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรเพื่อใหการวัดดังกลาวไดขอมูลซึ่งสามารถนําไปใชสรางความ 
ประทับใจและทําใหเกิดภาพลักษณที่ดี 
-สวนราชการนําผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจไปปรับปรุงการดําเนินการของสวน
ราชการอยางไร  

45 9 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการติดตามในเรื่องคุณภาพการบริการเพื่อใหไดขอมูลปอนกลับ
อยางทันทวงทีและนําไปใชดําเนินการตอไปได 

46 10 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการหาขอมลูและใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบในดานความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนได สวนเสีย 

47 11 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการหาขอมลูและใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบในดานความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย     

หมวด หมวด 44     การวัด การวเิคราะห  การวัด การวเิคราะห และการจัดการความรูและการจัดการความรู 
48 1 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการเลือกและรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่มีความสอดคลอง

และเชื่อมโยงกนั เพื่อใชในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการดําเนินการของสวนราชการ
โดยรวม 
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-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการใชขอมูลและสารสนเทศเหลานี้ มาสนับสนุนการตดัสินใจ        
ในสวนราชการและสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 

49 2 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการเลือกขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ มาสนับสนุนการ
ตัดสินใจในสวนราชการ และสนับสนุนใหเกดินวัตกรรม  

50 3 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการทําใหระบบการวัดผลการดําเนินการเหมาะสมและทันสมัย 
อยูเสมอ  
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการทําใหมั่นใจวาระบบการวัดผลการดําเนินการมีความไวในการ
บงชี้ถึงการเปลีย่นแปลงที่รวดเร็วหรือไมไดคาดการณทั้งจากภายในและภายนอกสวนราชการ     

51 4 -สวนราชการมีการวิเคราะหในเรื่องอะไรบาง เพื่อชวยใหผูบริหารของสวนราชการนําผลการ
วิเคราะหมาใชในการทบทวนผลการดําเนินการของสวนราชการ และนําไปใชในการวางแผน        
เชิงยุทธศาสตร  

52 5 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการสื่อสารใหผูปฎิบัติงานในทุกระดับไดรบัทราบถึงผลการ
วิเคราะห เพื่อใชเปนขอมูลสนบัสนุน การตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล 

53 6 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการทําใหขอมูลและสารสนเทศที่ตองการมีความพรอมใชงาน 
และทําใหบุคลากร ผูรับบรกิาร ผูมีสวนไดสวนเสีย และองคกรอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกัน
สามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศดังกลาว  

54 7 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการทําใหอุปกรณที่เกี่ยวกับสารสนเทศ (ฮารดแวรและซอฟแวร) 
ที่ใชในสวนราชการมีความ เชื่อถือได ปลอดภัย และใชงานงาย  

55 8 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการทําใหระบบการจัดการขอมูลและสารสนเทศ และอปุกรณที่
เกี่ยวกับสารสนเทศดังกลาว เหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ 

56 9 สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการจัดการความรูเพื่อใหเรือ่งตอไปนี้ บรรลุผล 
-การรวบรวมและถายทอดความรูของบุคลากรในสวนราชการ  
-การรับการถายทอดความรูที่มีประโยชนจากผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย และองคกรอื่น 
-การแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ 

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

หมวด 5   การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  
58 1 สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการจัดโครงสรางองคกรและระบบการทํางาน ทั้งที่เปนทางการและ 

เปนทางการ เพื่อสงเสรมิใหบุคลากรเกิดความรวมมือ ความคิดริเริ่ม การกระจายอํานาจในการ 
 ตัดสินใจ นวัตกรรม ความคลองตัว และทันตอความตองการของผูรบับริการและผูมีสวนไดสวน 
 เสียอยูเสมอ  
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59 2 -ในการจัดโครงสรางองคกรและระบบการทํางานดังกลาว สวนราชการไดคํานึงถึงวัฒนธรรม 

และความคิดของบุคลากรและของชุมชนซึ่งสวนราชการมีปฏิสัมพันธดวยมาพิจารณาอยางไร   
(ใหตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ) 

60 3 -สวนราชการทําอยางไรเพื่อใหการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรูหรือทักษะระหวางบุคลากร
ภายในสวนราชการมีประสิทธิผล  

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

62 5 -สวนราชการมีวิธีการกําหนดคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนของบุคลากรในแตละตําแหนง 
อยางไร 

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

64 7 -สวนราชการมีแผนในการเตรยีมบุคลากรสําหรับตําแหนงบริหารหรือตําแหนงที่มีความสําคัญ 
ตอภารกิจหลักของสวนราชการอยางไร  
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการสรางความกาวหนาในหนาที่การงานใหแกบุคลากรทั่วทั้ง 
สวนราชการ 

65 8 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการพัฒนาบุคลากรที่มาจากทองถิ่นนั้นใหมีโอกาสกาวหนาใน 
หนาที่การงานในการปฏิบัติราชการ(ใหตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ)         

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

67 10 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการใหการศึกษาและฝกอบรม ซึ่งครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้ 
ไดแก การอบรมบุคลากรใหม จริยธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาภาวะผูนํา ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอมในการทํางาน  

68 11 สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการหาความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมจาก
บุคลากรทั่วไป หัวหนางานและผูบังคับบัญชา 

69 12 สวนราชการมีวิธีการพัฒนาบุคลาการทั้งเปนทางการและไมเปนทางการอยางไร 
70 13  สวนราชการสงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหม ๆ ที่ไดจากการศึกษาและฝกอบรมมาใช  

ในการปฏิบัติงานอยางไร 
71 14 สวนราชการมีวิธีการประเมินประสิทธิผลของการศึกษาและการฝกอบรมของบุคลากรอยางไร        

ทั้งนี ้ใหพิจารณาจากผลการ ปฏิบัติงานของแตละบุคคลและผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ
โดยรวม 
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72 15 สวนราชการมีวิธีการอยางไรเพื่อชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนาในหนาที่ 

-ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทอยางไรในการชวยใหบุคลากรบรรล ุ
เปาประสงคดังกลาว 

73 16 -สวนราชการมวิีธีการอยางไรในการสงเสริมสขุอนามัย ความปลอดภัย การปองกนัภัย การปรับปรงุ
สภาพแวดลอมใน การทํางานและอุปกรณใหเหมาะสม  กบัการปฏิบัติงาน 
-สวนราชการกาํหนดเปาหมายหรือตัวชี้วัดในเรื่องดังกลาวอยางไร 
-บุคลากรมีสวนรวมในการสงเสริมและปรับปรุงในเรื่องดังกลาวอยางไร 

74 17 สวนราชการมีวิธีอยางไรในการทําใหสถานที่ทํางานมีการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉินและ           
ภัยพิบัติ เพื่อใหสามารถดําเนินภารกิจไปไดอยางตอเนื่อง 

75 18 สวนราชการมีวิธีการในการกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผาสุกความพึงพอใจ และแรงจูงใจ          
ของบุคลากรในแตละระดับและแตละประเภทอยางไร 

76 19 -นอกเหนอืจากระเบียบสวัสดิการกลางที่กําหนดไว สวนราชการมีการสนับสนุนบุคลากรอยางไร  
ในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ และการบริการ โดยกําหนดใหตรงกับความตองการของบุคลากรใน 
แตละระดับและแตละประเภท 

77 20 -สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัด และวิธีการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ของบุคลากรแตละระดับและแตละประเภท ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการอยางไร 
-สวนราชการไดใชตัวชี้วัดตาง ๆ เชน การสูญเสียบุคลากรการหยุดงาน การรองเรียน             
การรองทุกข ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อมาประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ            
และการสรางแรงจูงใจของบุคลากรอยางไร 

78 21 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการนําผลการประเมินความผาสุกความพึงพอใจ และการสราง
แรงจูงใจของบคุลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธในการดําเนินการ เพื่อจัดลําดับความสําคัญในการ
ปรับปรุงความผาสุก ความพึงพอใจ และการสรางแรงจูงใจรวมทั้งบรรยากาศและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน      

หมวด หมวด 66      การจัดการกระบวนการการจัดการกระบวนการ 
79 1 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการกําหนดวากระบวนการใดเปนกระบวนการที่สรางคณุคา        

ตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุพนัธกิจของสวนราชการ 
-กระบวนการที่สรางคุณคาที่สําคัญมีอะไรบาง   

80 2 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาโดย 
นําขอมูลที่ไดจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาประกอบในการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญ 
เหลานั้น 
-ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดังกลาวมีอะไรบาง 

81 3 --สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการออกแบบกระบวนการที่สรางคุณคา  
-สวนราชการไดนําเรื่องเหลานี้มาประกอบในการออกแบบอยางไร  

•  องคความรูของสวนราชการ และเทคโนโลยใีหม ๆ 
•  ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
•  ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลิตภาพ การควบคุมคาใชจายและปจจัย



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 161 - 

ลําดับ คําถาม 
ประสิทธิภาพประสิทธิผลอื่น ๆ 

•  เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของภารกิ 
-สวนราชการมีแนวทางอยางไรในการออกแบบและบูรณาการ กระบวนการที่สรางคุณคา          
ที่เกี่ยวของกับสวนราชการอื่น เพื่อใหสงผลตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุ 
พันธกิจของสวนราชการ (ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ) 

82 4 --สวนราชการมีตัวชี้วัดที่สําคัญอะไรบางที่ใชในการควบคมุและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา 
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการนํากระบวนการดังกลาวไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลตาม
ขอกําหนดที่สําคัญเหลานัน้ 

83 5 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการลดคาใชจายในดานการ ตรวจสอบการทดสอบและการตรวจ
ประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินกา 
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการปองกันไมใหเกิดขอผดิพลาด การทํางานซ้ําและความสูญเสีย
จากผลการดําเนินการ  

84 6 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการปรับปรุงกระบวนการที่สราง คุณคา เพื่อใหผลการดําเนินการ
และการใหบรกิารดีขึ้น 
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการนําการปรับปรุงดังกลาวมาเผยแพรแลกเปลี่ยนประสบการณ
ภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน 

85 7 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการกําหนดวากระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน 
-กระบวนการสนับสนุนที่สําคญัมีอะไรบาง 

86 8 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการสนับสนุน โดยนําขอมูล
ที่ไดจากผูรับบริการภายในและ ภายนอกมาประกอบในการจดัทําขอกําหนดที่สําคัญเหลานั้น 
-ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดังกลาวมีอะไรบาง 

87 9 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการออกแบบกระบวนการสนับสนุน  
-สวนราชการไดนําเรื่องเหลานี้มาประกอบในการออกแบบอยางไร  

• องคความรูของสวนราชการ และเทคโนโลยใีหม ๆ 
• ความตองการของผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก 
• ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลิตภาพ การควบคุมคาใชจาย และปจจัย

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอื่น ๆ 
• เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

-สวนราชการมีแนวทางอยางไรในการออกแบบและบูรณาการ  กระบวนการสนับสนุนที่เกี่ยวของ
กับสวนราชการอื่น (ใหสวนราชการตอบตามความ เหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ) 

88 10 --สวนราชการมีตัวชี้วัดที่สําคัญอะไรบางที่ใชในการควบคมุและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน 
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการนํากระบวนการดังกลาวไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลตาม 
ขอกําหนดที่สําคัญนัน้ 

89 11 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการลดคาใชจายในดานการตรวจสอบ  การทดสอบ               
และการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินการ 
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-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการปองกันไมใหเกิดขอผดิพลาดการทํางานซ้ําและความสูญเสีย
จากผลการดําเนินการ  

90 12 --สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน เพือ่ใหผลการดําเนินการและ
การใหบริการดีขึ้น 
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการนําการปรับปรุงดังกลาวมาเผยแพรแลกเปลี่ยนประสบการณ 
ภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน             

หมวดหมวด  77::  ผลลัพธการดําเนินการผลลัพธการดําเนินการ  
7.1 ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
91 1 -ผลการดําเนินการดานการบรรลุความสําเร็จของยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน  
92 2 -ผลการดําเนินการดานการบูรณาการกับสวนราชการที่เกีย่วของกันในการใหบริการหรอื 

การปฏิบัติงาน (ให สวนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ)        
7.2  ดานคุณภาพการใหบริการ 
93 3 --ผลการดําเนินการดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
94 4 -ผลการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
95 5 -ผลการดําเนินการดานการมีสวนรวมของประชาชน  
96 6 -ผลการดําเนินการที่สําคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย        

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

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

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนมีจํานวน  100 ตัว  นาํไปใชใน IQA-KKU จํานวน  40 ตัว ดังนี ้
IQA แผน 

มข. 
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึง
ประสงค 
เปาหมายหลัก 1. มีบัณฑิตมีคุณลักษณะเฉพาะ โดดเดน ที่เปนเอกลักษณของ มข. ตรงกับความตองการ
ของสังคม (Graduate’s identity) 
14 1 ระดับความสําเร็จของการมีคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด  
 3 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 
 4 จํานวนนักศึกษาที่มีความรูภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับที่ใชไดดี 

12 5 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
 6 ภาวะของการมีงานทํา  
 7 จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงและผานการประเมินคุณภาพ  

68 8 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด   
13 9 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรมจริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่ เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต  
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ   

 10 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา   
 11 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอและหรือมีงานทําภายใน 3-12 เดือนหลังจากสําเร็จ

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

สุขภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เพิ่มขึ้น  
7, 8 17 รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  
17 18 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนาชาติ  

ในรอบ 3 ปที่ผานมา  
18, 
19 

19 รอยละของจํานวนบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกทั้งหมด    

58 20 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลา  
 21 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามเอกสารงบประมาณ

รายจายประจําปในสวนของผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 164 - 

IQA แผน 
มข. 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 

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

 22 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ  
3, 4 23 จํานวนนักศึกษานานาชาติ  

 24 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ   
 25 การจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 

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

 26 จํานวนคณาจารยวุฒิปริญญาเอก 
57 27 จํานวนคณาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการทั้งหมด 
56 28 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  
 29 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและตางประเทศตออาจารยประจํา 

เปาหมายหลัก 4. การจัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย (Education for all) 
 30 มีระบบการเรียนการสอนผาน Cyber College 
 31 จํานวนหลักสูตรที่มีการใชระบบ e-Learning ประกอบการเรียนการสอน  
 32 จํานวนนักศึกษาที่เรียนผานระบบ cyber college   
 33 จํานวนหลักสูตรที่เปนความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเปดโอกาสใหมีการ

พัฒนาบุคลากรรวมกัน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพ่ิมศักยภาพและ ขีดความสามารถ  
ในการแขงขัน 
เปาหมายหลัก 1. ผลงานวิจัยที่ตอบสนองปญหาของชุมชน สังคม และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  
(Research impact) 

 34 งบประมาณและทุนสนับสนุนการวิจัย  
 35 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปสูการแกไขปญหาพัฒนาสังคมได  
 36 จํานวนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง  
 37 จํานวนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติ  

32 38 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการของศูนยวิจัยเฉพาะทาง 
23-4 39 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน และภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา  
25-6 40 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวน

อาจารยประจํา   
 41 สัดสวนจํานวนเงินดานวิจัยทั้งหมด(งบประมาณแผนดิน เงินรายได แหลงทุนภายนอก)  

ตองบประมาณดานวิจัยที่ไดรับจัดสรร (งบประมาณแผนดิน เงินรายได)   
30 42 จํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรมเปนนักวิจัยรุนใหม  

 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 165 - 

IQA แผน 
มข. 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 

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

 43 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพตออาจารยประจํา 
 44 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการอางถึง  

27 45 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ ตีพิมพเผยแพร และ /หรือ นําไปใชประโยชน  
ทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา   

29 46 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 

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

 47 จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การจดลิขสิทธิ์ ผลงานสรางสรรค  
และการผลิตเชิงพาณิชย  

28 48 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร   
 49 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามเอกสาร

งบประมาณรายจายประจําปในสวนของ ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูและผลงานวิจัย
เพื่อถายทอดเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน 
เปาหมายหลัก 1. ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบตอชุมชน (Impact on community)  
ทั้งในแงของการแกปญหาและการพัฒนาชุมชน 

 50 โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบตอการแกปญหาและการพัฒนาสังคมภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ  

41 51 รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 52 งบประมาณและมูลคาที่ใชในการใหบริการแกสังคม  

35 53 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพในมหาวิทยาลัยที่ใหไดรับการยอมรับในระดับชาติ  
34 54 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา  

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา  
36 55 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของอาจารยที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา   
33 56 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ

วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  
 57 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 58 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนของสถาบันยุทธศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 166 - 

IQA แผน 
มข. 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 

 59 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนของศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 60 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามเอกสารงบประมาณ
รายจาย:ผลผลิตการใหบริการวิชาการ  
 

 61 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจาย :
ผลผลิตการใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย 

เปาหมายหลัก 2. ชุมชนตนแบบการพัฒนาโดยใชหลักการมีสวนรวมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(Community model) 

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

 63 จํานวนโครงการที่เกิดจากความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับหนวยงานภายนอก  
 64 จํานวนหนวยงานภายนอกมีโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแกน  
 65 จํานวนหนวยงานที่มหาวิทยาลัยขอนแกนทํา MOU ดานการบริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและ วัฒนธรรม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปาหมายหลัก 1. ผลงานดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกิดจากการบูรณาการการเรียน
การสอน  การวิจัยและการบริการวิชาการ  และการมีส วนรวมของผู เชี่ ยวชาญของชุมชน  
(Community integration) 

 66 การมีศูนยวิจัยเฉพาะทางศิลปวัฒนธรรม  
 67 จํานวนผลงานในการอนุรักษพัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม  
 68 จํานวนเครือขายและศิลปนพื้นบานที่เขามามีสวนรวมในดานการเรียนการสอนและกิจกรรม

ทางดานศิลปวัฒนธรรม 
 69 จํานวนผลงานหรือโครงการทางดานศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงหรือไดรับรางวัลในระดับชาติ  
 70 จํานวนงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวของกับงานดานศิลปวัฒนธรรม  
 71 งบประมาณและมูลคาที่ใชในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

38 72 รอยละของโครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ  
และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการ/ กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  

39 73 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด(นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลา) 

40 74 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ  
และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ  

 75 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย :ผลผลิตการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 167 - 

IQA แผน 
มข. 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาหมายหลัก 1. มีโครงสรางองคกรและระบบบริหารที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลง (Flexible & adaptive 
structure & systems to change) 

 76 ระดับความสําเร็จของการปรับโครงสรางองคกรและระบบบริหารที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลง 
 77 ความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนสูระดับสากล  

44 78 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
45 79 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  
 80 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน   
 81 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัย ขอนแกน  
 82 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  

48 83 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ขอนแกน  
52 84 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ  

รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ   
60 85 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
 86 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ  

ประพฤติมิชอบ 
เปาหมายหลัก 2. เปนองคกรแหงการเรียนรูที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง (Learning organization) 
50 87 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 
50 88 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
เปาหมายหลัก 3. มีบุคลากรที่มีศักยภาพ ความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง (Human 
capital competency) 

 89 มีระบบบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับ 
 90 มีระบบบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภท 

ไดรับการพัฒนาบนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญของงานหลัก (Functional Competency) 
 91 บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภท  ไดรับการปลูกฝงทางดานจริยธรรม  คุณธรรม  

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

 95 ระดับความสําเร็จของการมีวัฒนธรรมการอยูรวมกันแบบเอื้ออาทร มีภูมิคุมกันโดยยึด  
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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เปาหมายหลัก 5. มีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ใชในการตัดสินใจและประเมินสถานการณเพ่ือรองรับ  
การเปลี่ยนแปลง (Information for decision support and forecasting) 

 96 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพและ ใชงานได 
 97 มีระบบสารสนเทศที่ใชในการติดตามและประเมินผลงาน 

51 98 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
51 99 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร  
  เปาหมายหลัก 6. มีสภาพแวดลอมที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี (Energizing environments) 
 100 ความพึงพอใจดานสิ่งแวดลอมและชีวิตความเปนอยูของประชากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ตัวชี้วัด THES  
( Times  Higher Education Survey) 

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

IQA THES ชื่อตัวชี้วัด 
 1 จํานวนอาจารยชาวตางชาติ 
 2 จํานวนอาจารย 
 3 จํานวนอาจารยที่มาเยือนจากตางประเทศ 
 4 จํานวนอาจารยที่ไดรับเชิญไปโดยสถาบันตางประเทศ 
 5 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 
3 6 จํานวนนักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาตรี  
6 7 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีที่มาจากตางประเทศ  
5 8 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีที่ไปตางประเทศ  
 9 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทย 
 10 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวตางชาติ 
 11 ขนาดชั้นเรียนระดับปริญญาตรีโดยเฉลี่ย  
 12 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด 
4 13 จํานวนนักศึกษานานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา  
6 14 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษาที่มาจากตางประเทศ  
5 15 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไปตางประเทศ  
 16 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทย  
 17 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวตางชาติ 
 18 ขนาดชั้นเรียนระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา/หลังปริญญา  โดยเฉลี่ย  

58 19 คาใชจายตอปของหองสมุด  
40 20 คาลงทุนทางดานชุมชน  และวัฒนธรรม  

23-4 21 เงินสนับสนุนงานวิจัย  
 22 คาลงทุนทางดานสิ่งปลูกสราง/สิ่งอํานวยความสะดวก  
 23 เงินสนับสนุนงานวิจัยจากรัฐบาล  
 24 เงินสนับสนุน/ เงินลงทุนจากภาคอุตสาหกรรม  

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

27 30 จํานวนผลงานที่ตีพิมพ  
29 31 จํานวนผลงานที่ถูกอางอิง 
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7.1 มิติดานประสิทธิผล                                    
ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ     
1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 

แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

P  √  

2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานทั้งหมด O  √  
ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก     
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ 
สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา 
• มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

    

3 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี I √   
4 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา I √   
5 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไป ตางประเทศ P √   
6 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ตางประเทศ P √   
7 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบตามกําหนดเวลา O √   
8 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จบตามกําหนดเวลา O √   
9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ป  
O √   

10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา O √   
11 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ O √   
12 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต O √   
13 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ  5 ปที่ผานมาที่ไดรับ

การประกาศ เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คณุธรรม จริยธรรม
หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

O √   

14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

O √   

15 มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา P √   
16 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพตอ

จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
O  √  

17 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติในปการศึกษา  2550 
 

O √   
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18 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

O √   

19 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 

O √   

20 เงินบริจาคจากศิษยเกา P √   
• มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค     
21 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 
P √   

22 มีระบบการบริหารการจัดการความรู จากงานวิจัยและงานสรางสรรค P √   
23 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบันตออาจารยและ

นักวิจัยประจํา 
I √   

24 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตออาจารย
และนักวิจัยประจํา 

I √   

25 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายใน มหาวิทยาลัย ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

P √   

26 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรค
จากภายนอก มหาวิทยาลัย ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

P √   

27 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 

O √   

28 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร 

O √   

29 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal 
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจํา 

O   √ 

30 จํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรมเปนนักวิจยัรุนใหม I  √  
31 จํานวนโครงการวิจัยใหม P  √  
• มาตรฐานดานการบรกิารวิชาการ     
32 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ

สถาบัน 
P √   

33 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา 

I √   

34 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติตออาจารยประจํา 
 

O √   
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35 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ  
หรือระดับนานาชาติ 

O √   

36 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

P  √  

• มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
37 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม P √   
38 รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 

ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
P √   

39 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ 
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

P √   

40 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

I √   

  7.2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ     
• คุณภาพขององคกร 

41  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ O √   
• การประกันคุณภาพ 

42 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

P √   

43 มีระบบและกลไกการใหความรู และทักษะดานการประกันคุณภาพ 
แกนักศึกษา 

P √   

44 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง  

O √   

7. 3   มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ     
• การบริหารงบประมาณ 

45 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

P  √  

46 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

P  √  

• ประสิทธิผลการใชทรัพยากรรวมกัน 
47 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน P √   
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7.4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน     
• การบริหารการศึกษา 

48 กรรมการคณะ/หนวยงาน ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดัน คณะ/หนวยงานใหแขงขนัไดในระดับสากล 

P √   

49 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน P √   
50 มีการพัฒนาคณะ/หนวยงาน สูองคกรเรียนรู P √   
51 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย 

(ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา 
บุคลากร และหลักสูตร) 

I √   

52 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

O √   

53 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

O √   

54 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา P √   
55 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา I √   
56 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา

ตออาจารยประจํา 
I √   

57 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

I √   

58 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ  
ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  

I  √  

59  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย P √   
60 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ P √   
61 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี 
P √   

• การพัฒนาบุคลากร 
62 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงไว 

ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
P √   

63 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

P √   

64 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ 
ในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 

P √   

65 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายของระดับองคกร 
สูระดับบุคคล 
 

O √   
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66 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของคณะ/หนวยงาน P √   
• หลักสูตรและการเรียนการสอน     
67 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร P √   
68 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน ตอหลักสูตรทั้งหมด I √   
69 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน 
P √   

70 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค 

P √   

71 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

P √   

72 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

I √   

73 ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  P √   
  63 9 1 
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จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา 
ปการศึกษา  2550  

(Full – time  Equivalent  Student  :  FTES) 
 

นักศึกษาเต็มเวลา (รวมภาคปกติและภาคพิเศษ) 
คณะที่บริการงานสอน ป.ตรี 

  
บัณฑิต  

(ปรับคาแลว) 
รวม 

  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 22,623.55 5,989.96 28,613.51 
1 เกษตรศาสตร 956.06 536.42 1,492.48 
2 วิศวกรรมศาสตร 2,308.20 429.92 2,738.12 
3 วิทยาศาสตร 3,526.22 647.16 4,173.38 
4 เทคโนโลยี 310.28 131.00 441.28 
5 สถาปตยกรรมศาสตร 504.36 5.00 509.36 
6 พยาบาลศาสตร 464.50 413.33 877.83 
7 แพทยศาสตร 1,420.23 235.46 1,655.69 
8 เทคนิคการแพทย 328.69 28.92 357.61 
9 สาธารณสุขศาสตร 421.97 190.46 612.43 
10 ทันตแพทยศาสตร 223.17 42.13 265.30 
11 เภสัชศาสตร 417.56 106.63 524.19 
12 สัตวแพทยศาสตร 361.73 22.46 384.19 
13 ศึกษาศาสตร 1,197.31 1,014.38 2,211.69 
14 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4,082.22 702.98 4,785.20 
15 วิทยาการจัดการ 2,193.78 220.58 2,414.36 
16 ศิลปกรรมศาสตร 318.97 0.00 318.97 
17 นิติศาสตร 572.94 0.00 572.94 
18 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0.00 1,209.00 1,209.00 
19 บัณฑิตวิทยาลัย 0.00 42.71 42.71 
20 สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 690.50 0.00 690.50 
21 สถาบันภาษา 364.33 0.00 364.33 

วิทยาเขตหนองคาย 1,960.53 0.00 1,960.53 
* ปริญญาตร ี(ปกติ -สายวิทยาศาสตร) 477.25 0.00 477.25 

22 
 
 * ปริญญาตร ี(ปกติ -สายสังคมศาสตร) 1,483.28 0.00 1,483.28 

 
หมายเหตุ : นักศึกษาเต็มเวลาของบัณฑิตวิทยาลัยเปนหลักสูตรที่จัดการศึกษารวมหลายคณะ 
 
ที่มา  :   กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน   
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เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี  

 พ.ศ. 2548 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตร ี พ.ศ. 2548 

--------------------------------- 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ใชในปจจุบันใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น  เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของเกณฑการ
รับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อใหการบริหารดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548”ดังตอไปน้ี 
 
 1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548”  

  2.  ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปรญิญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปดใหม   และ
หลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

3. ใหยกเลิก 
3.1  ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2542” 
      ลงวันที่ 7กรกฎาคม พ.ศ.2542 
3.2  ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับตน   
      พ.ศ. 2539”ลงวันที่4กมุภาพันธ พ.ศ.2540 
3.3  ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับวิชาชีพ    
      พ.ศ.2539” ลงวันที่ 4กมุภาพันธ พ.ศ.2540  
3.4  ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับวิชาชีพ    
      (ตอเน่ือง2ป) พ.ศ. 2539” ลงวันที่4กุมภาพันธ 2540  

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพของวิชานั้นๆโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถ
นําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ               
หม่ันแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี รวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรม
และจริยธรรม  
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 5.  ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาคโดย  1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ           
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห สถาบันอุดมศึกษาที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอน 
ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ  
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ใหถือแนวทางดังน้ี 
 ระบบไตรภาค  1  ปการศึกษาแบงออกเปน  3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ                 
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  12  สัปดาห 
 ระบบจตุรภาค   1 ปการศึกษาแบงออกเปน  4 ภาคการศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษาปกติ                 
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  10  สัปดาห 
 สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมทั้ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 
 
 6.  การคิดหนวยกิต 
      6.1  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปราย..ไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
      6.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใหเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
      6.3  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
      6.4  การทําโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงการ
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 
 7.  จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
     7.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  120 หนวยกิต  ใชเวลา
ศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกนิ 12 ปการศึกษา สําหรบั                
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
     7.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใชเวลาศึกษา
ไมเกิน 10 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเกิน15 ปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
     7.3  หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180 หนวยกิต 
ใชเวลาศึกษาไมเกิน12ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 18 ปการศึกษา  สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
              7.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 72 หนวยกิต ใชเวลา
ศึกษาไมเกิน 4 ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 6 ปการศึกษา สําหรับ              
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
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       หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี  และจะตอง
สะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ัน ๆ โดยครบถวน และใหระบุ  คําวา “ตอเน่ือง”             
ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 
       ทั้งน้ี  ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 
 8. โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวชิาเลือก
เสรี  โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา  ดังน้ี 
              8.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลก
ทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาต ิตนเอง ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู สามรถคิดอยางมีเหตุผล สามารถ
ใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของ
ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปน
อยางดี 
              สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  ภาษา และ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรในสัดสวนที่เหมาะสม  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป 
โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 อน่ึง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชา
ที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตของ
รายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว เม่ือนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี(ตอเน่ือง)  
ตองไมนอยกวา30หนวยกิต 

8.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่มุง
หมายใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและปฏิบัติงานไดโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมดังน้ี 

    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(ตอเน่ือง)ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอย 
            กวา 42 หนวยกิต 

                        สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวชิาเอกเดี่ยววิชาเอกคูหรือวิชาเอก
และวชิาโทก็ไดโดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา30หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนหนวยกติ
ไมนอยกวา15หนวยกิตในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพ่ิมจํานวนหนวยกติของวิชาเอกอีกไมนอย
กวา30หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกติรวมไมนอยกวา150หนวยกิต 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจตามที่ตนเองถนัด 
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หรือสนใจโดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรยีนรายวิชาใดๆในหลักสตูรระดับปริญญา
ตรี  โดยใหมีจํานวนหนวยกติรวมไมนอยกวา6หนวยกติ 
สถาบันอุดมศกึษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวชิาเลือกเสรี ใหกบันักศึกษาทีมี่ความรู
ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได ทั้งน้ีนักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวน
หนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเปนไปตามหลกัเกณฑการ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบตัิที่ดี
เกี่ยวกับการเทียบโอน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                 9.   จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา5คน และใน
จํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาผูชวยศาสตราจารยอยางนอย2คน ทั้งนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา1
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 
                 10    คุณสมบัติของผูเขาการศึกษา 
                        10.1 หลักสูตรปรญิญาตรี (4ป 5ปและไมนอยกวา6ป)จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
                         10.2  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา(3ป)หรือเทียบเทา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
ทบวงมหาวทิยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
พ.ศ.2548 
                 11.  การลงทะเบียนเรียนใหทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา9 หนวยกิตและไมเกิน22หนวยกิต                 
ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9หนวยกิต 
ในแตละภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา และจะสําเร็จการศึกษาไดดังน้ี             
                 11.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
                        11.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติสําหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
                        11.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา6ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน10ภาคการศึกษา
ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน20ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม
เต็มเวลา 
                         11.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน4ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน8ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
                          สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต  
                           หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนการลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวน
หนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาทั้งน้ีตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร 
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               12.  เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการวัด                 
เกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา และเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยตองเรียนครบตามจํานวน
หนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4ระดับคะแนนหรือ
เทียบเทา จึงถือวาเรียนจบหลกัสูตรปริญญาตรี 
                   สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนี้ จะตอง
กําหนดใหมีคาเทียบเคียงกันได 
                13. ชื่อปริญญาสถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  และ
อักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้นในกรณีที่ปริญญาใด
ยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ใหใชชื่อปริญญาตาม
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

     14. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ 
หลักสูตรใหชัดเจน ซ่ึงอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก4ประเด็นคือ                                                                 

14.1   การบริหารหลักสูตร                                                  
14.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
14.3  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
14.4   ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 

                  15. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนี
ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆอยางนอยทุกๆ5ปและมีการประเมิน เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเน่ืองทุก5ป 
                   16.  ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให
ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

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

รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา  

 พ.ศ. 2548 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรหลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548 

-------------------------------------- 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใชในปจจุบันใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น  เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยะฐานะ  
และเพ่ือใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 8  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548”  ดังตอไปน้ี 

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

 2. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญา
ตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอกทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหมและ    หลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหมของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป 

 3. ใหยกเลิก 
 3.1  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ   
        ประกาศนียบัตรบัณฑิต  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  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเนนการ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือใหมีความรูความ
เชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น และควรเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จ
ในตัวเอง 
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      อน่ึง  ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันใหเทียบโอน หนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40  ของหลักสูตรที่จะ
เขาศึกษา 

 4.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล  เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงใน
สาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ  รวมทั้งมี
ความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยางตอเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 5. ระบบการจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน  2  ภาคการ ศึกษา
ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกตมีิระยะเวลาศกึษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  สถาบันอุดมศึกษาที่เปดการศึกษา
ภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาและจาํนวนหนวยกติโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกนัไดกับการศกึษาภาคปกต ิ
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทางดังน้ี 
 ระบบไตรภาค 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ                 
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  12  สัปดาห 
 ระบบจตุรภาค 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ                 
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 
 6.  การคิดหนวยกิต 
 6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  15  ชั่วโมง   
 ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  30  ชั่วโมงตอภาคการ 
 ศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 6.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา  45  ชั่วโมงตอภาค        
                     การศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 6.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด  ตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ไมนอยกวา 45  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 6.5 การคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 
 ปกติ ใหมีคาเทากับ1หนวยกิตระบบทวิภาค 
 6.6วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา   
ปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 7. โครงสรางหลักสูตร   
               7.1 ประกาศนยีบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูง  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
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 7.2 ปริญญาโท  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิตโดยแบง
การศึกษาเปน 2 แผน คือ 

  แผน  ก   เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังน้ี 
   แบบ ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพ่ิมขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต  แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 
   แบบ  ก2 ทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิตและศึกษางาน
รายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 แผน  ข  เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตอง
มีการคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 
 7.3 ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน  2 แบบ  โดยเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาการและ                
นักวิชาชีพชั้นสูงคือ 
 แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมขึ้นก็ไดโดยไมนับ
หนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังน้ี 
 แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาทีส่ําเรจ็ปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไม นอยกวา 48 หนวยกิต 

 แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจะตองทําวิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 72  หนวยกิต 
 ทั้งน้ี  วิทยานิพนธตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
 แ บ บ 2  เ ป น แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า ที่ เ น น ก า ร วิ จั ย โ ด ย มี ก า ร ทํ า วิ ท ย า นิ พ น ธ ที่ มี       
 คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานราย
 วิชาเพิ่มเติม ดังน้ี 
 แบบ 2.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  36  หนวยกิต  
และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา  48  หนวยกิต  
และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 ทั้งน้ี  วิทยานิพนธตามแบบ 2.1  และแบบ 2.2  จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
 8. การรับและเทียบโอนหนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา 
หรือวิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหกับนักศึกษา 
ที่มีความรูความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานไดทั้งน้ีนักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิต       
ที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เขาสูการศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 9. จํานวนและคุณวุ ฒิของอาจารยตองมีอาจารยประจํ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ จัด
 การศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา               
1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองทําหนาที่เปน
อาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเทานั้นและตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
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 9.1 ปริญญาโท 

 9.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ 
 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย  3  คน 

 9.1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิ 
 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา 
 กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ 
 ตองมีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ 
 ปริญญา 

 2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)  ตองเปนอาจารยประจํา 

 หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา   
 หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน 

 สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณใน 

 การทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 9.1.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาทีส่ัมพันธกัน  
และตองมีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 9.1.4 อาจารยผูสอน  ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิไม
ต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 9.2 ปริญญาเอก 

 9.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน 

 9.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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 2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)  ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 9.2.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน  อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

และตองมีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 9.2.4 อาจารยผูสอน  ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา  

 9.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จํานวนและคุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนใหเปนไปตามขอ 9.1.1 และ 9.1.4 โดยอนุโลม 

 10. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

 10.1 อาจารยประจํา 1 คนใหเปนอาจารยปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท     
 และปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแล
นักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้นแตทั้งน้ีตองไมเกิน 10 คน 

 10.2 อาจารยประจํา 1 คนใหเปนอาจารยปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษา  

 ปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน  

               หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษา          
ที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน  เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน ทั้งน้ี ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไม
สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

 10.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรืออาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธและ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย  

 11. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 11.1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 11.2  ประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา 

 11.3 ปริญญาโท  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 11.4 ปริญญาเอก   จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่มีผลการเรียน 
ดีมากหรือปริญญาโทหรือเทียบเทา 
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 12. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษาใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 15 หนวยกิต            
ในแตละภาคการศึกษาปกติ และใหใชเวลาในแตละหลักสูตร ดังน้ี 

 12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 

         3 ปการศึกษา 

 12.2 ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา 

 12.3  ปริญญาเอก  ผูที่สําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใช 
 เวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา  สวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา 

               การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดจํานวน
หนวยกิตที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิตที่กําหนด
ขางตนในสัดสวนที่เหมาะสม 

               หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวย 
กิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา 

 13. เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติดังน้ี 

 13.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงตองเรียนครบตาม 
 จํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร  และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จาก
ระบบ  4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

 13.2 ปริญญาโท 

 13.2.1 แผน ก แบบ ก1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย 
 โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้งและผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการ
ตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร 
หรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceeding) 

 13.2.2 แผน ก  แบบ ก2  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร  

 โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 
พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
น้ันแตงตั้งและผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่ง พิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการ         
ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

 13.2.3 แผน ข  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองได 
 ระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทาและสอบผาน
การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 189 - 

 

 13.3 ปริญญาเอก 

 13.3.1 แบบ 1 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ และ
เง่ือนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมี
สิทธิขอทําวิทยานิพนธเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะ  

 กรรมการซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) 
กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 13.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทาสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 
ภาษา ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying 
Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา                
ขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) 
กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 14. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 

 14.1ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate   

 Diploma)”อักษรยอ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย 

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

 14.3ปริญญาโทและปริญญาเอก  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา
ในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว  ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  
ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกาหรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาใหใชชื่อตามหลักเกณฑการ กํ า หนด
ชื่อปริญญา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

 15. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรให
ชัดเจน  ซ่ึงอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก  4  ประเด็น คือ 

 15.1 การบริหารหลักสูตร 

 15.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
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 15.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

 15.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 16. การพัฒนาหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนีดาน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุกๆ 5 ป  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเน่ืองทุก 5 ป 

 17. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก
ที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2548 

 

 

 

     (นายอดิศัย    โพธารามิก) 

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ      
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