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ค าน า 
 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อ  พัฒนา

ระบบ และก ากับดูแลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวทาง    ตาม

กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน- ศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48     ได้

ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ และความ

เป็นอิสระในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีเอ้ือต่อการตรวจสอบจากสังคมภายนอก อันน าไปสู่   ความมี

มาตรฐานการศึกษาท่ียอมรับในระดับสากล และสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้     

ในปีการศึกษา 2552  วงรอบการประเมินตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2552ถึง 31 พฤษภาคม 2553

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2552 เพื่อให้ทุกคณะ/ 

ส านัก/ หน่วยงาน/ หน่วยงานเทียบเท่าพิจารณาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม    

ท่ีได้ก าหนดไว้ โดยใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ งประกอบด้วย                    

9 องค์ประกอบ 41 ตัวบ่งชี้  และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(สมศ.) จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ รวมท้ังตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อีก             

3 ตัวบ่งชี้ บรรจุไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552   

มหาวิทยาลัยได้ท าการปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องด้วยส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา(สกอ.)ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบรายละเอียดในบางตัวบ่งชี้ให้มีความ

ชัดเจนมากข้ึน  หวังเป็นอย่างย่ิงว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นคู่มือให้คณะ/ ส านัก/ หน่วยงานได้ใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตให้เกิดการเรียนรู้  และมีคุณภาพอย่างแท้จริง รวมท้ังสร้าง

ผลผลิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และน าพาประเทศสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 

 

 

       (ผศ.ดร.อุทิศ   อินทร์ประสิทธิ์) 

                      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

               มหาวิทยาลัยวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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สารบัญ 

 

ห

น้า  

บทที่ 1  การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   

            

 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพ  

    1 

 การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนผลมาจาก พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  

    2 

(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545) 

 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

    4 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546     

   

 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     

    5 

 ความจ าเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

    6  

 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    

    7 

 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

    8 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก  

    9 

บทที่ 2  การพัฒนาระบบแลกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา     

 หลักการและเหตุผล        

   11 

 วัตถุประสงค์        

   12 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 วงรอบการประเมิน        

   12 

 จุดเน้นของมหาวิทยาลัย       

   12 

 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายใน    

   12 

 การก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้      

   12 

 วิธีการคิดคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน     

   13 

 การก าหนดผลการประเมินคุณภาพ      

   14 

 โครงสร้างการด าเนินงานประกันคุณภาพ     

   15 

 กระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา    

   15 

 แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    

   16 

 ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานตามมุมมองของการบริหารจัดการ     

   17 

 แผนปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2552

   20 

 

 

 

 

บทที่ 3  องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   

(องค์ประกอบ มาตรฐานตัวบ่งช้ี ค่าน้ าหนัก และเป้าหมายการด าเนินงาน)  

   

 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน   

  

o 1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ฯ 

   30 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

o 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีก าหนด 

   34 

o 1.3 การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย/คณะ/

ส านกัฯ   35 

 องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน       

  

o 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   

   37 

 2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้มาตรฐานต่อหลักสูตรท้ังหมด 

   40 

 2.1.2 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ฯ

   40 

 2.1.3 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ฯ

   43 

o 2.2 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ    

   45 

 2.2.1 ค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ฯ  

   47 

 2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์

ฯ   48 

o 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฯ  

   49 

o 2.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจ านวนอาจารยประจ า (FTES) 

   51 

o 2.5 สัดสวนของอาจารยประจ าท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกฯ 

   53 

o 2.6 สัดสวนของอาจารยประจ าท่ีด ารงต าแหนงอาจารย ผศ. รศ. และศ. 

   55 

o 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 

   56 

o 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจ าท าการวิจัยการเรียนการสอน

   58    

o 2.9 รอยละบัณฑิตระดับ ป.ตรี ท่ีไดงานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ปี   60 

 2.9.1 รอ้ยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ไดท้ างานตรงสาขาฯ   63 

o 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ์

   64 
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o 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 

   65 

o 2.12 รอยละนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาฯ ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง

ฯ   66 

o 2.13 รอยละของอาจารยประจ าหลักสูตรท่ีปรึกษาวิทยานิพนธฯ  

   69 

 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา    

  

o 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา     

   71 

o 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตฯ 

   73 

 3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาฯ

   76 

 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย        

  

o 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยฯ  

   77 

o 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค์  

   80 

o 4.3 เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกฯ 

   82 

 4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับทุนท าวิจัยจากภายในฯ 

   84 

 4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับทุนท าวิจัยจากภายนอกฯ 

   85 

o 4.4 ร้อยละงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ จดทะเบียนทรัพย์สินฯ 

   86 

o 4.5 รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงฯ (Citation)  

   89 

 

 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม      

  

o 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม   

   91 

 5.1.1 มีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาฯ 

   92 
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o 5.2 รอยละอาจารยประจ าท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมฯ 

   94 

o 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ  

   94 

 5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ 

   95 

o 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   

   96 

 องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

  

o 6.1 มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
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ความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 

ท่ีวา  ดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 31 ไดก าหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหนาท่ีเก่ียวกับ      

การสงเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา 

โดยในมาตรา 34 ไดก าหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษา   

ท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามท่ีก าหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คณะกรรมการ-
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

การอุดมศึกษาจึงไดจัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและระดับหนวยงาน เพื่อน าไปสูการก าหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการ

อุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับนี้ไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนรมใหญเปน 

กรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญท่ีครอบคลุมเปาหมายและหลักของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา   

ของไทยและเปนมาตรฐานท่ีค านึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให      

ทุกสถาบันสามารถน าไปใชก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได 

มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2549        

ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการ

อุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอย  

ท้ัง 3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกัน คือ มาตรฐาน

ท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู  สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการ

อุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับ มาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใหการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ  

นอกจากมาตรฐานการอุดมศึกษาแลว คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดท าเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ     

ท่ีสงเสริมความเปนอิสระและความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล  เพื่อ  

สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน

ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู สากล ซึ่งท าใหสถาบันอุดมศึกษา

สามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึง

มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  มีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีก าหนด 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ในหมวด 6 จึงไดก าหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง

ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไดค านึงถึง

มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาเปนแนวทางในการพัฒนาตัวบงชี้ภายใตองคประกอบ

คุณภาพ 9 ดานท่ีก าหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถาบันระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546   ท้ังยังสัมพันธกับมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการจัด

การศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมุงเปาหมายไปยังการพัฒนาผลผลิตทาง

การศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีคาดหวัง ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑท่ี

เก่ียวของและการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถ แสดงดังนี้  

ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที่ 1 

คุณลักษณะของคนไทยที่

พึงประสงค์ทั้งในฐานะ

พลเมืองและพลโลก 

 

มาตรฐานที่ 2 

แนวทางการจัด

การศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 

แนวทางการสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  

(แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545   ไดก าหนดจุด

มุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบ

การประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา  

การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดย

สถานศึกษาและ/หรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาก าหนดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาท่ีตองด าเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ประจ าปเสนอ       ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อน าไปสูการ

พัฒนาคุณภาพและ  มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

การประกันคุณภาพภายนอก เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

ของสถานศึกษาโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)” หรือ

เรียกชื่อยอ    วา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 

ไดก าหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 คร้ัง ในทุกรอบ 5 ป นับ

ตั้งแตการประเมินคร้ังสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน สมศ. ได

ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) เสร็จสิ้นไปแลว ปจจุบันอยูระหวางประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง (พ.ศ.2549-2553) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสองมีความแตกตางท่ี

ส าคัญจากการประเมินรอบแรก 3 ประการ  

ประการแรก เปนการประเมินท้ังระดับสถาบันและกลุมสาขาวิชา  

ประการท่ีสอง เปนการประเมินตามจุดเนนของสถาบันวาสถาบันจะเลือกเนนดานการวิจัย หรือ พัฒนา

สังคม หรือพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมหรือจะเลือกเนนเฉพาะการผลิตบัณฑิต ท้ังนี้ ไดมีการก าหนดตัวบงชี้

เฉพาะจ านวนหนึ่งท่ีสถาบันจะตองถูกประเมินตามจุดเนนนอกเหนือจากตัวบงชี้รวม  

มาตรฐานด้าน

คุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา 

มาตรฐานด้านการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา

สังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง

การเรียนรู้ 

หลักเกณฑ์ก ากับ

มาตรฐานรวมถึง

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

ผลผลิตทางงการศึกษาที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

31 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ประการท่ีสาม การประเมินภายนอกรอบท่ีสองเปนการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพท้ังระดับ

สถาบันและกลุมสาขาวิชา นั่นหมายถึงทุกตัวบงชี้จ าเปนตองมีเกณฑก ากับเพื่อตัดสินคุณภาพวาผานการรับรอง   

ตามมาตรฐานคุณภาพ หรือผานการรับรองแบบมีเงื่อนไข หรือไมผานการรับรอง 3 รูปแบบและวิธีการ

ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑท่ีก าหนดโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยมีหลักการส าคัญ 5 ประการ ดังตอไปนี ้ 

1. เปนการประเมินเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมุงเนนเร่ืองการตัดสิน การจับผิด 

หรือการใหคุณ – ใหโทษ  

2. ยึดหลักความเท่ียงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง (evidence – 

based) และมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได  

3. มุงเนนในเร่ืองการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการก ากับควบคุม  

4. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝาย           

ท่ีเก่ียวของ  

5. มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ       

ตามท่ีก าหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหเอกภาพเชิงนโยบาย แตยังคงมีความหลาย

หลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถก าหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตาม    

ศักยภาพของสถาบันและผูเรียน 

 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

สาระส าคัญท่ีระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2545    คือ การประกันคุณภาพภายในจะด าเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษารวมกับหนวยงานตนสัง

กัดท่ีมีหนาท่ี   ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการก าหนดใหส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาท่ี

พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับ

ปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการ  จัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายท่ีเ ก่ียวของ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาท่ี     รวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางต

อเนื่อง อยางไรก็ตามดูเพิ่มเติม “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง : ธันวาคม 

2549)” ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) กอนมีพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยก็ไดตระหนักดีถึงความส าคัญ   ของการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยไดจัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตั้งแตปพ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยอยูภายใตหลักการส าคัญสามประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic 

Freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy) และความพรอมของสถาบันท่ี

จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

32 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546  

หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)ในฐานะหนวยงานตนสังกัดท่ีท าหนาท่ีก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ได

เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณแหง 

พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบกับ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่ง         

ตอมาไดจัดท าเปนประกาศเร่ืองระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2545 เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุใหทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและ         

สงเสริมสถาบัน อุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของ

สถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังใหมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีก ากับดูแล

สถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนใหมี         

การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาข้ึนในแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการ

ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ.2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา จึงไดจัดท ากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542      

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ   ท่ี 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระส าคัญเก่ียวกับระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ 

ฉบับ พ.ศ.2545 แตไดเพิ่มเติมใหมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เรียกโดยยอวา “ ค.ป.ภ.” ซึ่งแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ      

โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนประธาน ผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาตางๆ ซึ่งรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจ านวนไมเกิน 9 คนเปนกรรมการ   

ใหผูอ านวยการส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ ค.ป.ภ. มีหนาท่ี   

ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการด าเนินงานเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา วางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนมีหนาท่ีเสนอแนะวิธีการตรวจสอบและประเมินผล

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและคณะวิชา   และ

หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย  

 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีระบุในกฏกระทรวงใหพิจารณา ดังนี้  

1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา         

จะค านึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีใชเปนแนวทางในการควบคุม การตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพการศึกษาท้ัง 9 ดาน คือ (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนด าเนินการ (2) การเรียน

การสอน (3) กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแกสังคม (6) การ



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

33 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ  

ท้ังนี้ ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดท ารายงานการศึกษาตนเอง (Self - Study 

Report) ท่ีครอบคลุมการด าเนินงานตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาท่ีคณะวิชาและสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา   ก าหนดเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก  

2. ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพท่ีก าหนดไว 

3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ท่ีสงผล      

ตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 

 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติดังนี้  

1. ใหคณะวิชา/สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการ

ด าเนินการดานการประกันคุณภาพข้ึน โดยมีหนาท่ีพัฒนา บริหารและติดตามการด าเนินการดานการประกัน  

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดความม่ันใจวา       

การจัดการศึกษาระดับตางๆ จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของสถานศึกษา เพื่อใชก ากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ      ภายใต

กรอบนโยบายและหลักการท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

3. ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของ               

องคประกอบตางๆ ท่ีใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ (2) คณาจารยและ

ระบบการพัฒนาคณาจารย สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืน            

(5) อุปกรณการศึกษาตางๆ (6) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา(7) การวัดผลการศึกษา

และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องคประกอบอ่ืนตามท่ีแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

เห็นสมควร 

ท้ังนี้ แตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจจัดใหมีระบบการตรวจสอบและประเมินผล     

การด าเนินการข้ึนเปนการภายในไดตามท่ีจะเห็นสมควร โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สงเสริม 

และสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง  

 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี      

คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองด าเนินการอยางมีระบบและตอเนื่อง สถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตองจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจ าป ซึ่งอาจใชรายงาน

การศึกษาตนเองท่ีสถานศึกษาจัดท าไวแลว) เสนอตอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 120 วัน 

นับจากวันสิ้นปการศึกษาของแตละสถานศึกษาและเปดเผยตอสาธารณชน โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณ และ

แนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

ความจ าเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

34 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย     

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การด าเนินการตาม ภารกิจท้ัง 4 ประการ

ดังกลาว มีความส าคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ประกอบกับมีปจจัยภายนอกและ

ภายในหลายประการท่ีท าใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจ าเปนท่ีจะตอง เรงด าเนิน

การปจจัยดังกลาวประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้  

1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต มีแนวโนมท่ีจะมีความแตกตางกันมากข้ึน ซึ่ง          

จะกอให้เกิดผลเสียแกประเทศไทยโดยสวนรวมในระยะยาว 

2. มีการแขงขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตในวงการอุดมศึกษา      

ท้ังภายในประเทศและนอกประเทศมากข้ึน  

3. สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาองคความรูใหเปนสากล เพื่อใหไดรับการ

ยอมรับจากนานาชาติมากข้ึน  

4. สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเปนท่ีจะตองสรางความม่ันใจใหแกสังคมวาสามารถผลิตบัณฑิต            

ท่ีมีคุณภาพ  

5. สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา         

ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 

6. สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีมีความโปรงใส (transparency) และความรับผิดชอบซึ่ง

ตรวจสอบได  

7. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให

สถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษาท าหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

8. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2547 ไดใหความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา

ของชาติท่ีเสนอโดยสภาการศึกษา และใหหนวยงานดานการศึกษาทุกระดับน าไปเปนแนวทางปฏิบัติใน         

การจัดการศึกษา  

9. คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 

เพื่อเปนกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดย    

ทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ดวยความจ าเปนดังกลาวสถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจ าเปนตองพัฒนาระบบและกลไก     

การประกันคุณภาพภายในโดยมีวัตถุประสงคดังนี้  

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของคณะวิชา  หนวยงานและสถาบันอุดมศึกษาใน

ภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ ก าหนดข้ึน โดยวิเคราะห เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

ตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 

2. เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเอง           

อันจะน าไปสูการก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค ท่ีตั้ง

ไวและเปนสากล 

3. เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง    

ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของ

สถาบัน   อยางตอเนื่อง  

4. เพื่อใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ท าใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษา  

สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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35 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

5. เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลพื้นฐานท่ีจ าเปนส าหรับการสงเสริม  

สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม  

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

เพื่อใหการด าเนินการเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาบรรลุผลส าเร็จ    

และเกิดประสิทธิผล สถาบันอุดมศึกษาพึงพิจารณาปจจัยท่ีสงผลตอความส าเร็จของการประกันคุณภาพ

การศึกษา และการก าหนดตัวบงชี้ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใชเปนสารสนเทศใน      

การตัดสินใจด าเนินการ ปรับปรุง แกไข และพัฒนาใหการด าเนินงานประกันคุณภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด     

กิตติยา สีออน (2547) ท าการศึกษาวิจัยเ ร่ืองประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยสังเคราะหงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก คุณลักษณะของบุคลากรดานความตระหนักถึงความส าคัญและการมี     

ทัศนคติท่ีดีตอการประกันคุณภาพภายใน การท างานเปนทีม การฝกอบรมพัฒนาบุคลากร ความพรอม             

ดานทรัพยากรท้ังดานจ านวนบุคลากร งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสราง  

องคกรและการก าหนดใหมีผูรับผิดชอบในการด าเนินงานประกันคุณภาพ วัฒนธรรมคุณภาพ ภาวะผูน าของ      

ผูบริหาร และขนาดขององคกร สวนประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษามี 2 สวน คือ ประสิทธิผล        

ระหวางทาง (intermediate outcome) ไดแก การบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจ การจัดการเรียนการสอน   

ท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ การปฎิบัติงานแบบวงจรคุณภาพ และความพึงพอใจในงานของบุคลากร ส าหรับ

ประสิทธิผลสุดทาย (end outcome or ultimate outcome) ได้แก การบรรลุ พันธกิจของสถาบัน 

แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระบบการประกันคุณภาพ  

สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคลองกับระดับการพัฒนาของ

สถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะ    

ท่ีสถาบันพัฒนาข้ึนเอง  แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการท างานท่ีเร่ิมตนจาก           

การวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้ เพื่อใหการด าเนิน

ภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกัน                

แกสาธารณชนใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ  

มาตรฐานส าคัญท่ีเปนกรอบในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาคือ มาตรฐานการอุดมศึกษา        

อยางไรก็ตามในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ยังตองด าเนินการใหไดตามมาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ             

ท่ีเก่ียวของอีกมาก เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ  สมศ.     

กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี

มหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน  

ดวยเหตุดังกลาวตัวบงชี้ท่ีพัฒนาข้ึนในทุกองคประกอบคุณภาพท้ัง 9 ดาน จึงตองสามารถชี้วัด

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวของกับ            

องคประกอบคุณภาพนั้น ๆ ไดท้ังหมด ดังนั้นในบทท่ี 2 ของคมืูอฉบับนี้จึงไดพัฒนาตัวบงชี้ท่ีสถาบันอุดมศึกษา

จ าเปนตองใชประเมินคุณภาพภายใน ตัวบงชี้ตลอดจนขอมูลท่ีใชก ากับแตละตัวบงชี้เหลานี้จะสามารถน าไปใช

ไดท้ังเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก โดยเฉพาะการประเมินของ สมศ. และ ก.พ.ร. 

นอกจากนั้น ส าหรับตัวบงชี้ท่ีใชประเมินกระบวนการยังไดน าเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีและตัวอยางแนวทางการ

พัฒนาไวดวย ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของสถาบันอุดมศึกษาในการน าตัวบงชี้ดังกลาวไปใชส าหรับเกณฑการประเมิน  
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36 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ในแตละตัวบงชี้ไดก าหนดเปนเกณฑข้ันต่ า สวนหนึ่งพัฒนาจากแนวปฏิบัติท่ีดี อีกสวนหนึ่งเปนเกณฑท่ีก าหนด

โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ สมศ. ก.พ.ร. เพื่อใหการ

ประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน  

 

กลไกการประกันคุณภาพ  

ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูท่ีมีความส าคัญสงผลใหการด าเนินงานประสบความส าเร็จ  

และน าไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน      

ท่ีจะตองใหความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ 

โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิด

การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาท่ีส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้คือ การจัดระบบ

ประกันคุณภาพ พรอมท้ังตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมส าหรับสถาบัน  ระบบประกัน

คุณภาพท่ีใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือ  

สาขาวิชา ระดับคณะไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเปนตองจัดท าคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อก ากับ    

การด าเนินงาน แตท่ีส าคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูล

และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ  

ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  

เปนท่ีทราบกันดีวาการวิเคราะหและวัดผลด าเนินงานเปนสิ่งจ าเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ         

การวัดและวิเคราะหผลการด าเนินงานจะไมสามารถท าไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก          

ฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน         

ตลอดจนเปนขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพ    

จึงเปน    ปจจัยส าคัญย่ิงท่ีจะสงผลตอความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพ     

ในทุกข้ันตอนการด าเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฎิบัติงานประจ า การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการ

ปรับปรุงและพัฒนา  

ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก 

 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการพัฒนาคุณภาพ การประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษานั้นเอง หรือ    

โดยหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษานั้น ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายใน คือ      

มีการวางระบบพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพงานท่ีมีระบบและกลไกชัดเจน 

รวมท้ังมีการพัฒนาฐานข้อมูลในด้านต่างๆ ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินคุณภาพ         

การจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา               

ซึ่งกระท าโดยหน่วยงานภายนอก  หรือผู้ประเมินภายนอก เพื่อมุ่งให้มีการติดตามคุณภาพและมาตรฐานของ

สถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพดีย่ิงข้ึน 

 การประกันคุณภาพภายในจะเน้นการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ส าหรับการประเมินคุณภาพเป็นการประเมิน และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 

และกระบวนการ (Process) ซึ่งเป็นการเน้นประเมิน “เหตุ” ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกจะเน้น             

การประเมิน “ผล” คือ ประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของคุณภาพและมาตรฐาน
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37 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาในด้านต่างๆ ดังนั้น การประกันคุณภาพภายในย่อมส่งผลถึงการประเมินคุณภาพภายนอกโดยตรง ซึ่ง

แสดงได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก 

 

           

           

           

การปฏบิัติงาน

ของสถาบนั 

การประเมิน

ตนเองของ

สถาบัน 

รายงาน

ประจ าป ี

การตรวจ

เย่ียม 

รายงานผล

การประเมิน 
การติดตามผล 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

ข้อมูลป้อนกลบั 
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38 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

- ด าเนินการตามภารกิจให้คุณภาพ 

- จัดให้มีระบบการประกันคุภาพภายใน 

- จัดท ารายงานประจ าปี 

- ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร

หลักฐานและข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

ประเมินคุณภาพภายนอก ประกันคุณภาพภายใน 

           

           

           

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่มีบทบาทในการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมศ. : 

คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ 

ระดับอุดมศึกษา (กพอ.) 

คณะกรรมการบริหาร 

หน่วยงานต้นสังกัด 

- ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 

- กระทรวงศึกษาธิการ 

- กระทรวงอ่ืนๆ 

- ให้การรับรองผู้ประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

- ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ

ภายใน 

- ศึกษารายงานประจ าปีของสถาบัน 

- ศึกษาเอกสารหลักฐานข้อมูล 

- ประเมินภายนอก (ตรวจเย่ียม) 

- จัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- พัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

- เตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก 

- พัฒนาฐานข้อมูลในด้านต่างๆ 

- ฯลฯ 

สถาบันอุดมศึกษา 

- คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์/
หน่วยงานเทียบเท่า 

- ภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

39 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

 

 
  หลักการและเหตุผล 

 
เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของอุดมศึกษาเป็นเร่ืองท่ีส าคัญและจ าเป็น  ท้ังเพื่อความ         

อยู่รอด เพื่อการพัฒนาและความสามารถในการแข่งขันท้ังในระยะสั้นและระยะยาวของประเทศเพื่อให้      

สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   

ของชาติ ตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ท่ีได้ก าหนดข้ึนมา โดยมุ่งเน้นความเป็นอิสระ และความ     

เป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไปพร้อมกัน  ซึ่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีในการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือกลุ่มวิชา คณะวิชา 

และสถาบันโดยรวม) 

2. ด าเนินการตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน        

ท่ีสถาบัน และหน่วยงานต้นสังกัดได้พัฒนาข้ึน 

3. จัดท ารายงานประจ าปีซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

4. ให้ข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสถาบัน และเตรียมความพร้อมอ่ืนๆ เพื่อการ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอก 

5. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สมศ. และหน่วยงานต้นสังกัด 

 ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงมีหน้าท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและด าเนินการตามภารกิจ ท้ังใน

ด้านการผลิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ และให้ได้ตาม

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมท้ังพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและจัดท ารายงานประจ าปี 

จากหลักการและความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 

48 อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้จัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.

2550-2554) โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี 16 ก.ค. 2548 และก าหนดให้คณะ/

ส านัก/ หน่วยงานก าหนด ผู้รับผิดชอบท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพ  

และมหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพข้ึนเพื่อให้ทุกคณะ/ ส านัก/ หน่วยงาน       

ได้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความม่ันใจแก่

สาธารณชนว่า ระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยจะได้ ผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีประสิทธิผลต่อผลการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  

วัตถุประสงค์ 

 
เพื่อให้ภาควิชา/ คณะ/ ส านัก/ หน่วยงาน หรือหน่วยงานเทียบเท่าภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เพื่อให้ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ ใน  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

40 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

แต่ละองค์ประกอบ มาตรฐาน และตัวบ่งชี้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

ต่อไป 

วงรอบการประเมิน 

  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 (ผลการด าเนินงานตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2553) 

 

จุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยสภามหาวิทยาลัยมีการก าหนดจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอยู่ใน        

“กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย” โดยยึดตามนิยามของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ท่ีเป็นกลุ่มสถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจของสถาบัน ด้านการผลิตบัณฑิต

ระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัยสร้างความรู้ใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในทุกภารกิจ และเผยแพร่

ความรู้ไปสู่ผู้ใช้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้น สู่ความทันสมัย และสามารถแข่งขันไดใ้นระดบั

สากล  

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีในการประเมินคุณภาพภายใน 

  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในท้ังสิ้น 63 ตวับ่งชี้ โดยพิจารณาจาก 

1. ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการการ    

อุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 41 ตัวบ่งชี้  

2. ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) จ านวน 19 ตัวบ่งชี้  

3. ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จ านวน    

3 ตัวบ่งชี้  

 

 

 

 

 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแนวทางในการก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ออก เป็น 3 ระดับ           

มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 3 และยึดแนวทางเดียวกันกับคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีความหมายดังนี้ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

41 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

คะแนน 1 หมายถึง มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดบางส่วนและต่ ากว่ามาตรฐานท่ีควรจะเป็น  

หรือผลการด าเนินงานต่ ากว่ามาตรฐานท่ีควรจะเป็น 

คะแนน 2 หมายถึง มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดในระดับท่ียอมรับได้และใกล้เคียงกับ

มาตรฐาน หรือมีผลการด าเนินงานท่ีใกล้เคียงกับมาตรฐาน 

คะแนน 3 หมายถึง มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

หรือ     มีผลการด าเนินงานท่ีได้มาตรฐาน 

ในกรณีท่ียังไม่มีการด าเนินการ หรือไม่มีผลการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานไม่ถึงเกณฑ์การ

ประเมินคะแนน 1 ให้ถือว่าได้คะแนน 0 

วิธีการคิดคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน 

  

 ให้คณะ/ ส านักปรับเกณฑ์การคิดน้ าหนักตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีในแต่ละองค์ประกอบ (ตัวบ่งชีข้อง 

สกอ. สมศ.และ ก.พ.ร.บางตัวบ่งชี้) ให้ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์ของ สกอ. (เต็ม 3 คะแนน) 

โดย 

1. ยึดเกณฑ์การประเมินของ สกอ. เป็นเกณฑ์การประเมินหลักของมหาวิทยาลัย 

2. แล้วยึดเกณฑ์การตรวจประเมินของ สมศ. และ ก.พ.ร. ในผลการด าเนินงาน 3 คะแนน

ข้ันต้นมาเป็นเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย 

3. การคิดคะแนน – ให้คิดจากค่าน้ าหนักทุกตัวบ่งชี้มีค่าเท่ากันคือ 1 ยกเว้นในกรณีที่คณะไม่

มีผลการด าเนินงาน เช่น ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/ เอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ

จ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/ เอกทั้งหมด เป็นต้น ให้กระจายค่าน้ าหนักที่จะคูณในแต่ละตัวบ่งชี้ 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี ค่าน้ าหนัก 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ

แผนการด าเนินงาน 

5 5 

2. การเรียนการสอน 19 19 

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษา 3 3 

4. การวิจัย 7 7 

5. การบริการวิชาการแกสังคม 6 6 

6. การท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 3 3 

7. การบริหารและการจัดการ 12 12 

8. การเงนิและงบประมาณ 5 5 

9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 3 3 

รวม 63 63 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยมีตัวบ่งชี้รวมทั้งหมด 63 ตัวบ่งชี้ใน 9 องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักรวม 

63 คะแนน  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

42 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

โครงสร้างการด าเนินงานประกันคุณภาพ  

  
 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาใน

ระดับมหาวิทยาลัย  คณะและส านัก โดยมีความสัมพันธ์ดังแผนภูมิดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา 

 

1. คณะและส านักพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดงันี้ 

 ก าหนดนโยบายประกันคุณภาพของคณะ และส านัก 

 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ และส านัก  

 ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะ และส านัก 

2. คณะและส านักก าหนดองค์ประกอบ ดัชนี /ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และสามารถพิจารณาปรับเพิ่มตามความเหมาะสม ตลอดจนมีการวางแผนตาม

กระบวนการงานท่ีน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน  

3. คณะและส านักจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ 

4. คณะและส านักสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในด าเนินการตามระบบ  และกลไก   

การประกันคุณภาพท่ีก าหนดข้างต้น 

5. คณะและส านักท าการศึกษาและประเมินตนเอง และจัดท ารายงานตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด เสนอต่อมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับคณะและส านัก 

งานประกันคุณภาพและติดตาม

ประสิทธิผลงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

6. มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการศึกษาและประเมินตนเอง น าเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย  และ   

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปี

การศึกษา และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ 

 
 

แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 

จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน   

ของสถาบันตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัย/ คณะ/ ส านักนั้นๆ ไดก าหนดข้ึน ท้ังนี้ เพื่อใหมหาวิทยาลัย/ 

คณะ/ ส านักไดทราบสถานภาพท่ีแทจริง อันจะน าไปสูการก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและ

มาตรฐานท่ีตั้งไว อยางตอเนื่อง การประเมินคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ท้ังคณะผูประเมินและมหาวิทยาลัย/ 

คณะ/ ส านักท่ีรับการประเมินจ าเปนตองก าหนดบทบาทและหนาท่ีของตนเองอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ

บทบัญญัติแหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัย/ คณะ/ ส านักตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพ

ภายในใหเสร็จกอนสิ้นปการศึกษา เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย/ คณะ/ 

ส านักดังนี้ 

  

1. เพื่อใหสามารถน าผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาได

ทันในปการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม (กรณีท่ีเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 

2. เพื่อใหสามารถจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจ าปสงให

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชนไดภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปการศึกษา

ของแตละมหาวิทยาลัย/ คณะ/ ส านัก  

 

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาไดประโยชนดังท่ีกลาวขางตนจึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ

ประเมินคุณภาพ สามารถแยกไดเปน 4 ข้ันตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) 

การด าเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) โดย

มีรายละเอียดดังนี้  
 

P = เริ่มกระบวนการต้ังแตตนปการศึกษา โดยน าผลการประเมินปกอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการ

วางแผน 

D = ด าเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการด าเนินงานต้ังแตตนปการศึกษา คือ เดือนที่ 1 – เดือนที่ 

12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปถัดไป) 

C = ประเมินกระบวนการประกันคุณภาพในระดับภาค คณะ มหาวิทยาลัย ระหวางเดือนมิถุนายน – 

สิงหาคม ของปการศึกษาถัดไป (เนื่องจาก สมศ.ก าหนดใหมีการเก็บขอมูลในรอบปการศึกษา ต้ัง

แตเดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ซ่ึงเปนรอบปการศึกษา) 

A = หลังตรวจประเมินฯ จัดให้มีวางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน ทีมหรือ

คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย/ คณะ/ ส านัก น าขอเสนอแนะและผลการประเมินของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน  (รวมทั้งขอเสนอแนะ

ของสภามหาวิทยาลัย)มาท าแผนกลยุทธประจ าปและเสนอต้ังงบประมาณปถัดไป หรือจัดท า

โครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปก็ได 
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กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบงชี้หรือเกณฑการประเมิน จะตองมีการ

ประกาศ  ใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย/ คณะ/ ส านักไดรับทราบและปฏิบัติโดยท่ัวกัน เพราะตองเก็บขอมูล  

ยอนหลังตั้งแตเดือนมิถุนายน ท่ีผานมา  

ส าหรับกิจกรรมขอท่ี 10 ในตารางดังกลาวเปนกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัย/ คณะ/ ส านักตองด าเนินการ

ตามกฎหมายเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย/ คณะ/ ส านักในการปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชนของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานตนสังกัดในการน าขอมูลมาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาของชาติใหทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความเปนสากล  

 

 

ตัวบงช้ีตามมาตรฐานตามมุมมองของการบริหารจัดการ  

1. ตัวบงช้ีหลักเพ่ือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34 

ก าหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษา ท่ีสอดคลองกับความต

องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาข้ึน และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ืองมาตรฐาน การอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งถือไดวาเปนมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับ

แรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานดานการ    บริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ

สังคมแหงการ      เรียนรู ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

อุดมศึกษาจึงไดก าหนดตัวบงชี้หลักภายใตมาตรฐานการอุดมศึกษายอยแตละดาน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใช

เปนแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแตละแหง  

1.1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  

บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา 

ตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ            

มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก  

1. บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตใช ความ

รูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

2. บัณฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม

จริยธรรม  

3. บัณฑิตมีสุขภาพดีท้ังดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเอง           

อยางถูกตองเหมาะสม 

 

 

1.2 มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา  

มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอยางมีดุลยภาพ  
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1. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการการอุดม-

ศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงความหลากหลาย และความเปนอิสระทางวิชาการ มาตรฐานนี้มี  ตัวบ

งชี้หลัก ไดแก  

1) มีการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุนสอดคลอง    

กับความตองการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมีอิสระ     

ทางวิชาการ  

2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารท่ี มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบไดมีการจัดการศึกษาผานระบบ และวิธีการต

างๆ อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน  

3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อน าไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดม-

ศึกษาอยางตอเนื่อง  

2. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การด าเนินงานตามพันธกิจของ              

การอุดมศึกษาท้ัง 4 ดาน อยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชน      

และสังคมในการจัดการความรู มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก  

1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ยืดหยุนสอดคลองกับความตองการท่ี

หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบเนนผูเรียน     

เปนส าคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมิน และ     

ใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษา  

ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน  

2) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมท่ีเปนการขยายพรมแดนความรูและ  

ทรัพยสินทางปญญาท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตามศักยภาพของประเภท

สถาบันมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาความ    

สามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

3) มีการใหบริการวิชาการท่ีทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคมตาม  

ระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมท้ังในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความย่ังยืนของสังคม และประเทศชาติ  

4) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อเสริม    

สรางความรูความเขาใจ และความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ วัฒนธรรมตางประเทศ        

อยางเหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  

1.3 มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู  

การแสวงหา การสราง และการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการ อันน าไปสูสังคมฐานความรู และ  

สังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก  

1. มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ท้ังสวนท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินและ 

เทศ  เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู  

2. มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการหลักการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือรวมพลังอันน าไปสูสังคมแหง       

การเรียนรู  

2. ตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน และการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

46 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ 

ด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตามองคประกอบ

คุณภาพ 9 ดาน โดยเป็นตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ 23 ตัวบ่งชี้ ด้านปัจจัยน าเข้า 17 ตัวบ่งชี้ และด้านผลผลิต     

23 ตัวบ่งชี้ รวมท้ังสิ้น 63 ตัวบ่งชี้ ซึ่งถือเปนตัวบงชี้ยอยลงตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแตละหัวขอ ดังปรากฏ       

ในตารางดังนี้ 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ 
ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ 

1. ม าตรฐาน ด้าน คุณภาพ

บัณฑิต 
- - 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9, 2.9.1, 

2.10, 2.11 และ 2.12 

2. ฐานด้านการบริหารจัดการ

อุดมศึกษา 

   

  ก.  มาตรฐาน ด้านธรรมา       

ภิบาลของกา รบริห ารกา ร

อุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4.1, 7.4.2, 

7.4.3, 7.5 และ 8.2.3 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.7, 7.1, 

7.2, 7.4, 7.8, 8.1, 8.2, 

9.1 และ 9.2 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2, 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 7.6, 7.7, 

7.9, 8.2.1, 8.2.2 และ  

9.3 

  ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของ

การบริหารการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.1, 2.2.1, 

2.4, 2.5, 2.6, 2.13, 

4.3, 4.3.1, 4.3.2, 5.2, 

5.3.1 และ 6.1.2 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 

2.2.2, 2.3, 2.8, 3.1, 

3.2, 4.1, 5.1, 5.1.1 

และ 6.1 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1.2, 2.1.3,  

3.2.1, 4.4, 4.5, 5.3,  

5.4, และ 6.1.1  

3.มาตรฐานด้านการสร้างและ

พัฒนาสังคมฐานความรู้และ

สังคมแห่งการเรียนรู้ 

- ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 และ 7.3 - 

 

3. ตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานในมุมมองดานการบริหารจัดการ  

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงาน         

อยางครอบคลุมและมีสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ท้ัง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและ          

ผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรู รวมถึงนวัตกรรม ตัวบงชี้

ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน จึงถูกก าหนดข้ึนอยางสมดุลระหวางมุมมองดานตางๆ ดังปรากฏในตาราง

ดังนี้  

 

มุมมองด้านบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ 
ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4, 5.2 และ 

5.3.1 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 5.1, 5.1.1 และ 9.2 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9, 2.9.1, 

2.10, 2.11, 2.12, 

3.2.1, 5.3, 5.4 และ 7.6 

 

2. ด้านกระบวนการภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.1, 2.2.1, 

2.13 และ 6.1.2 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.1, 2.2.2, 

6.1, 7.1, 7.2, 7.8 และ 

9.1 

ตัวบ่งชี้ที่  1.2, 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 2.1.2, 

2.1.3,  6.1.1, 7.9 และ  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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47 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

มุมมองด้านบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ 
ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ 

9.3 

3. ด้านการเงิน ตัวบ่งชี้ที่ 4.3, 4.3.1, 

4.3.2 และ 8.2.3 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 และ 8.2 ตัวบ่งชี้ 8.2.1 และ 8.2.2 

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้

และนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5, 2.6, 

7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 

และ 7.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7, 2.8, 4.1, 

4.2, 7.3, และ 7.4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4, 4.5 และ 

7.7 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 - การจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2552 

(ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้) 

กันยายน 2552 คณะและส านกั 

1. การทบทวนระบบและกลไก กันยายน 2552   

 (1) การทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ส.ค. - ก.ย. 2552 คณะและส านกั 

 (2) การทบทวนค่าเป้าหมาย ส.ค. - ก.ย. 2552 คณะและส านกั 

 (3) การทบทวนผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 

(คณะกรรมการ / ผูบ้รหิาร /บุคลากร) 

ส.ค. - ก.ย. 2552 คณะและส านกั 

 (4) การทบทวนแผนการด าเนนิงาน ส.ค. - ก.ย. 2552 คณะและส านกั 

 (5) การทบทวนกลไกการสง่เสริมสนับสนุนการประกนั

คุณภาพ (งบประมาณ ทรัพยากร ฯลฯ) 

กันยายน 2552 คณะและส านกั 

 (6) การทบทวนระบบและกลไกการติดตามประเมินผล 

2. การขบัเคลื่อนคุณภาพด้วยคณะท างาน QA     

1. การจดัท าแผนพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร     

  1.1 การพัฒนาทักษะผูป้ระเมนิ     



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

48 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

        1.1.1 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทกัษะผู้

ประเมนิคุณภาพภายใน (ใหม่) 

16-18 พ.ย. 52 งานประกนัคุณภาพฯ 

และคณะวิทยาศาตร ์

      1.1.2 โครงการประชุมชี้แจงการประเมนิ โดยผา่น

ระบบ CHE QA Online System (ส าหรับคณะกรรมการ

ประเมนิ) 

เม.ย. 53 งานประกนัคุณภาพฯ 

และส านักคอมฯ 

      1.1.3การพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินคุณภาพภายใน

ทุกระดับ 

ก.พ. - เม.ย. 53 งานประกนัคุณภาพฯ 

และส านักคอมฯ 

  1.2 การพัฒนาทักษะผูบ้ริหารและผู้ปฏิบตังิานด้าน 

QA 

    

     1.2.1 โครงการประชมุชี้แจงการรายงานผลการ

ด าเนนิงาน และการประเมนิ โดยผา่นระบบ CHE QA 

Online System (ส าหรับคณะ/ส านกั) 

ต.ค. 52 งานประกนัคุณภาพฯ 

และส านักคอมฯ 

    1.2.2 โครงการศึกษาดงูานด้านการประกันคุณภาพ ม.ค. 53 งานประกนัคุณภาพฯ

และคณะ/ส านัก 

1.3 การส่ือสารเพื่อเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน

การประกันคุณภาพ 

    

  1.3.1 พัฒนาเว็บไซต์งานประกนัคุณภาพ ต.ค. 52 งานประกนัคุณภาพฯ

และคณะ/ส านัก 

  1.3.2 พัฒนาการสือ่สารในรูปแบบต่างๆ   ต.ค. 52 งานประกนัคุณภาพฯ

และคณะ/ส านัก 

1.4 การสร้างเครือข่ายความรว่มมือด้านการประกัน

คุณภาพ 

    

 1.4.1 การพัฒนาเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย     

         (1) กลุ่มประกันคุณภาพ 

ตลอดปี  

(อย่างน้อย 4 คร้ังตอ่ปี) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ระดับมหาวิทยาลัย งาน

ประกนัคุณภาพฯและ

คณะ/ส านกั 

         (2) กลุ่มวิชาการ 

         (3) กลุ่มวิจัย บริการ ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

         (4) กลุ่มพัฒนานักศึกษา 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

49 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

         (5) กลุ่มแผนงาน 

         (6) กลุ่มงบประมาณและการเงิน 

         (7) กลุ่มงานบริหารจัดการ 

1.4.2 การพัฒนาเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย     

(1) มหาวิทยาลัยสุรนารี/ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 

(แม่ข่าย) ตลอดปี งานประกนัคุณภาพฯ 

         (2) Mini UKM ตลอดปี ศูนย์ KM 

3. การพัฒนาระบบและกลไกการตดิตาม ตรวจสอบ

และประเมิน ผ่านระบบ CHE QA Online System  

ติดตามทกุ 3 เดือน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ระดับมหาวิทยาลัย งาน

ประกนัคุณภาพฯและ

คณะ/ส านกั 

3.1 การตดิตามและรายงานข้อมูลการด าเนินงานตามตัว

บ่งชี ้

    

รายงานรอบปงีบประมาณ 2552  
    3.1.1  คณะ/ส านัก รวบรวมข้อมลูและจัดท ารายงาน 

(ส าหรับข้อมลูปีงบประมาณ ) 

ภายในเดือนตุลาคม 2552 คณะและส านกั 

   3.1.2  คณะ/ส านกั รายงานข้อมูลใหง้านประกัน

คุณภาพ (ส าหรับข้อมลูปีงบประมาณ ) 

ภายใน 15 พฤศจิกายน  

2552 

คณะและส านกั 

    3.1.3 รายงานข้อมูลคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัย (ส าหรับข้อมูลปงีบประมาณ ) 

ภายในเดือนธันวาคม 2552 งานประกนัคุณภาพฯ 

   3.1.4 รายงานข้อมูลตอ่สภามหาวิทยาลัย(ส าหรับ

ข้อมลูปีงบประมาณ ) 

ภายในเดือนธันวาคม 2552 งานประกนัคุณภาพฯ 

รายงานรอบปกีารศกึษา  2552  

   3.1.5  คณะ/ส านกั รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน ทุก 3 เดอืน และรายงานใน

วันที่ 15 ของเดอืนถัดไป 

งานประกนัคุณภาพฯ 

   3.1.6  คณะ/ส านกั รายงานข้อมูลใหง้านประกันฯ  ภายในวันที ่15 ของ ก.ย. 52 

ธ.ค. 52   มี.ค.53  มิ.ย. 53 

งานประกนัคุณภาพฯ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

50 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

   3.1.7  รายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบรหิาร เดือนต.ค. 52   ม.ค. 53  

เม.ย. 53 และก.ค. 53  

งานประกนัคุณภาพฯ 

   3.1.8 รายงานข้อมูลตอ่สภามหาวิทยาลัย เดือนต.ค. 52   ม.ค. 53  

เม.ย. 53 และก.ค. 53  

งานประกนัคุณภาพฯ 

3.3 การประเมินคุณภาพภายใน   งานประกนัคุณภาพฯ 

      3.3.1 ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเทา่ 

พ.ค. 53 งานประกนัคุณภาพฯ 

      3.3.2 ระดับคณะและส านัก มิ.ย. 53 งานประกนัคุณภาพฯ 

      3.3.3 ระดับมหาวิทยาลัย 
ส.ค. 53 งานประกนัคุณภาพฯ 

4.การจัดกิจกรรมการเผยแพรผ่ลงาน นวัตกรรม หรอื

แนวปฏิบตัิท่ีด ี 
ปลาย ส.ค. 53 

งานประกนัคุณภาพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

  

องค์ประกอบคณุภาพ 

  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการก าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้โดยปรับใช้องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้      

ท้ัง 9 ด้านของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา และใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับส ่งเสริม ก ากับดูแล การตรวจสอบ การ

ประเมินผล และพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพภายในท้ังสิ้น 

63 ตัวบ่งชี้ โดยสามารถสรุปแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
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51 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

สรุปองคป์ระกอบและตัวบง่ชีก้ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ วงรอบ หน่วยวัด อธิบายเพิ่ม 

องค์ประกอบที ่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์ และแผนด าเนนิการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือ

ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล

ยุทธ์แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตัว

บ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน

ตามแผนให้ครบทุกภารกิจ 

ปีงบประมาณ ระดับ เกณฑ์ข้อ 2-3 ความหมายของ

กลยุทธ์ 

เกณฑ์ข้อ 4 ภารกิจครบ 4 ด้าน

ได้แก่การเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการฯ ท านุ 

เกณฑ์ข้อ 6 ความหมายของการ

วิเคราะห์ฯอย่างสม่ าเสมอ 

เกณฑ์ข้อ 7 ความาหมายของการ

น าผลการประเมินฯ อย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานท่ี

ก าหนด 

ปีงบประมาณ ร้อยละ ความหมายของตัวบ่งชี้ของการ

ปฏิบัติงาน (ตัวบ่งชี้ตามแผนการ

ปฏิบัติการประจ าปีท่ีก าหนดในตัว

บ่งชี้1.1 เกณฑ์ข้อ 3) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน

จ านวน 3 ตัวบ่งชี ้

ปีงบประมาณ - ข้ึนกับการก าหนดของแต่ละคณะ/

ส านัก 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 
ปีการศึกษา ระดับ เกณฑ์ข้อ 1 การเปิด-ปิด

หลักสูตร (คู่มือการจัดท า

หลักสูตรและกระบวนการปิด

หลักสูตรของกองบริการการศึกษา 

เกณฑ์ข้อ 6 หลักสูตรท่ีได้

มาตรฐาน 

เกณฑ์ข้อ 7 หลักสูตร

บัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย 

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน

ต่อหลักสูตรท้ังหมด 

ปีการศึกษา ร้อยละ หลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน ตาม

เกณฑ์หลักสูตร 

2.1.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์

ปริญญาโทท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวน

วิทยานิพนธ์ปริญญาโทท้ังหมด 

ปีการศึกษา ร้อยละ - 
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52 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ วงรอบ หน่วยวัด อธิบายเพิ่ม 

2.1.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์

ปริญญาเอกท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวน

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกท้ังหมด 

ปีการศึกษา ร้อยละ - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ปีการศึกษา ระดับ เน้นทุกหลักสูตร 

เกณฑ์ข้อ 5 ความหมายของการ

ประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการ

ของผู้เรียนทุกหลักสูตร 

2.2.1 ค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีใช้ในระบบ

ห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศ

ต่อนักศึกษาเต็มเวลา 

ปีงบประมาณ ระดับ 1.ค่าใช้จ่าย (ปีงบประมาณ) 

2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 

(ปีงบประมาณ) 

2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

คุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา ระดับ - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ี

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน

ภายนอกมีส่วนร่วม 

ปีการศึกษา ระดับ - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ปีการศึกษา นักศึกษา:

อาจารย์ 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลารวม ตรี/

โท/เอกและทุกประเภท 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าท่ีมี

วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 

ปีการศึกษา สัดส่วน - จ านวนอาจารย์วุฒิปริญญาตรี/

โท/เอก 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด

(นับการปฏิบัติงาน 6 เดือนข้ึนไป

นับ 0.5 คนและปฏิบัติงาน 9 

เดือนข้ึนไปนับ 1คน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าท่ี

ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ปีการศึกษา สัดส่วน - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารย์ 

ปีการศึกษา ระดับ -มาตรฐานจรรยาบรรณอย่างน้อย

เป็นไปตามท่ีกพอ.ก าหนด 

-เกณฑ์ข้อ 5 ควาหมายการ

วางแผน ป้องกันหรือหาแนว

ทางแก้ไขการกระท าผิดจรรรยา
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53 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ วงรอบ หน่วยวัด อธิบายเพิ่ม 

บรรณฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้

อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน 

ปีการศึกษา ข้อ - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีท่ีได้งานท าและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ปีการศึกษา ร้อยละ -การเกณฑ์ทหาร ศึกษาต่อและ

อุปสมบท ไม่นับว่ามีงานท าและ

ให้นับเฉพาะผู้ท่ีจะตอบ

แบบสอบถามในเร่ืองนั้นๆเท่านั้น 

2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี

ได้ท างานตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา (นับ

เฉพาะปริญญาตรี) 

ปีการศึกษา ร้อยละ - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีท่ีได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

ปีการศึกษา ร้อยละ - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11 ระดับความพึงพอใจของ

นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
ปีการศึกษา ระดับ - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12 ร้อยละของนักศึกษาและ

ศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา

ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน

วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 

สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้าน

สิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ปีการศึกษา ร้อยละ -ค าอธิบายและตัวอย่างค านวณ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ปีการศึกษา ร้อยละ -ค าอธิบายและตัวอย่างค านวณ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษา

และศิษย์เก่า 
ปีการศึกษา ระดับ -การส ารวจความต้องการจ าเป็น

ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีการ

รายงานการส ารวจนักศึกษาของ

ทุกคณะโดยกองกิจการนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรม

นักศึกษาท่ีครบถ้วนและสอดคล้องกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา ระดับ เกณฑ์ข้อ 2 ความหมาย ของ

กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริม

สุขภาพและกิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
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54 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ วงรอบ หน่วยวัด อธิบายเพิ่ม 

เกณฑ์ข้อ 4 ต่อเนื่อง หมายถึง 

น าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อ

ปรับปรุงการจัดกิจกรรมทุกคร้ัง

หลังการประเมิน 

3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาต่อ

จ านวนนักศึกษา 

ปีการศึกษา ร้อยละ - 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไก

ในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 

ปีการศึกษา ข้อ เกณฑ์ข้อ 6 ความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายใดหน่วยงานหนึ่งก็

ได้ (หรือ) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้

จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ปีการศึกษา ข้อ - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ปีงบประมาณ/

หารด้วยปี

การศึกษา 

บาท/คน -การเซ็นสัญญารับทุนใน

ปีงบประมาณนั้นๆและมี

ค าอธิบายเพิ่ม พร้อมตัวอย่าง 

4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุน

ท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน

สถาบันต่ออาจารย์ประจ า 

ปีงบประมาณ/

หารด้วยปี

การศึกษา 

ร้อยละ -นับเฉพาะอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 

(ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 

-ไม่นับซ้ า 

4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุน

ท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก

สถาบันต่ออาจารย์ประจ า 

ปีงบประมาณ/

หารด้วยปี

การศึกษา 

ร้อยละ -นับเฉพาะอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 

(ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 

-ไม่นับซ้ า 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ

สิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์ท้ังใน

ระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า 

ปีงบประมาณ/

หารด้วยปี

การศึกษา 

ร้อยละ -การใช้ประโยชน์ในการเรียนการ

สอนไม่นับ 

-บทความตีพิมพ์ ต้องนับเฉพาะ

บทความจากการวิจัยและน าไป

ตีพิมพ์ ไม่นับซ้ าหากตีพิมพ์หลาย

คร้ัง 

-ตัวอย่างการค านวณ 

*ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5 ร้อยละของบทความวิจัยท่ี

ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า (เฉพาะ

ปีงบประมาณ/

หารด้วยปี

การศึกษา 

ร้อยละ -บทความท่ีได้รับการอ้างอิง 

หมายถึง บทความท่ีถูกอ้างอิงโดย

งานวิจัยของผู้อ่ืน 
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55 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ วงรอบ หน่วยวัด อธิบายเพิ่ม 

สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย) 
-ตัวอย่างการค านวณ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการ

บริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมาย

ของสถาบัน 

ปีการศึกษา ระดับ - 

5.1.1 มีการน าความรู้และประสบการณ์จาก

การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

(ระดับ) 

ปีการศึกษา ระดับ - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมี

ส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม เป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการ

วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการ

วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ 

ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

ปีการศึกษา ร้อยละ ความหมายเพิ่มเติมและตัวอย่าง

การค านวณ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือ

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี

ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

ปีการศึกษา ปริมาณ ความหมายเพิ่มเติมและตัวอย่าง

การค านวณ 

5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันใน

การบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่อ

อาจารย์ประจ า 

ปีการศึกษา ปริมาณ - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ร้อยละของระดับความพึง

พอใจของผู้รับบริการ 
ปีงบประมาณ ปริมาณ ผลการประเมินของกพร. 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 มีระบบและกลไกในการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ปีการศึกษา ระดับ - 

6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ 

พัฒนา และ สร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ

วัฒนธรรมต่อจ านวนนักศึกษา   

ปีงบประมาณ ร้อยละ - 

6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าท่ีใช้

ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริม

เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

งบด าเนินการ 

ปีงบประมาณ ร้อยละ - 
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56 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ วงรอบ หน่วยวัด อธิบายเพิ่ม 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิ

บาลในการบริหารจัดการและสามารถ

ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ ในระดับสากล 

ปีการศึกษา ข้อ - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุก

ระดับของสถาบัน 
ปีการศึกษา ระดับ - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การ

เรียนรู้ 
ปีการศึกษา ระดับ - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 มีระบบและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธ ารง

รักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

ปีการศึกษา ระดับ - 

7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีเข้าร่วม

ประชุมวิชาการ และ/หรือน าเสนอผลงาน

วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ปีการศึกษา ร้อยละ - 

7.4.2 งบประมาณส าหรับการพัฒนา

คณาจารย์ท้ังในประเทศและต่างประเทศต่อ

อาจารย์ประจ า 

ปีงบประมาณ ปริมาณ - 

7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจ าสาย

สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ

ทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ 

ปีการศึกษา ปริมาณ - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูล

เพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการ

วิจัย 

ปีการศึกษา ระดับ ฐานข้อมูลต้องมี 3 ฐาน คือ

บริหาร การเรียน การสอนและ

การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6 ระดับความส าเร็จในการเปิด

โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

ปีการศึกษา ระดับ - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ี

ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ปีการศึกษา ร้อยละ ตัวอย่างการค านวณ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8 มีการน าระบบบริหารความ

เสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 
ปีการศึกษา ระดับ - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.9  ระดับความส าเร็จของการ

ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับ

องค์กรสู่ระดับบุคคล 

ปีการศึกษา ระดับ เกณฑ์ข้อ 6 ไม่จ าเป็นต้องมีค า

รับรองใช้หลักฐานการมอบหมาย

งาน 
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57 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ วงรอบ หน่วยวัด อธิบายเพิ่ม 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1  มีระบบและกลไกในการ

จัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ

ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ปีงบประมาณ ระดับ - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและ

ภายนอกสถาบันร่วมกัน 

ปีงบประมาณ ระดับ เกณฑ์ข้อ 5 มีผลการประหยัด

งบประมาณให้แสดงหลักฐานการ

ประหยัดงบประมาณ 

8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวนนักศึกษา 

(บาทต่อคน) 
ปีงบประมาณ บาทต่อคน - 

8.2.2 ค่าใช้จ่ายท้ังหมดต่อจ านวนนักศึกษา 

(ร้อยละของเกณฑ์ปกติ) 
ปีงบประมาณ บาทต่อคน - 

8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อ

งบด าเนินการ 

ปีงบประมาณ ปริมาณ - 

องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา 

ปีการศึกษา ระดับ - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 มีระบบและกลไกการให้

ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ

แก่นักศึกษา 

ปีการศึกษา ระดับ - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3 ระดับความส าเร็จของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา ระดับ เกณฑ์ข้อ 3 (ส่งรายงานภายใน 

120 วนัรับจากวันสิ้นปีการศึกษา)

ดูจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 

 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 

หลักการ  

มหาวิทยาลัยแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ท่ีไดก าหนดมาตั้งแตเร่ิมตั้งมหาวิทยาลัย และ

อาจปรับเปลี่ยนได ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคควรระบุใหชัดเจน ใหสมาชิกทุกกลุม ในมหาวิทยาลัยได

รับทราบท้ังอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา ตลอดจนผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและ

สังคมโดยรวม ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ควรสอดคลองกันและเปนแนวทางการด าเนินงาน สนับสนุน

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานวิชาชีพ   (ถามี) และมหาวิทยาลัยตองจัดท าแผนกลยุทธและแผนด าเนินงานท่ีชัดเจนเพื่อใหบรรลุ

ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม    

แหงชาติ  

3. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

5. มาตรฐานการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

6. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ส านักงาน -

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

7. หลักการอุดมศึกษา  

8. ยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550) ส านักงาน-

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

 

ตัวบงช้ี จ านวน 5 ตัวบงชี้ ประกอบดวย  

1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนด าเนินงานและ       

มีการก าหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีก าหนด 

1.3 คณะ/ ส านักก าหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินท่ีสื่อถึงอัตลักษณ์/ จุดเน้นของหน่วยงาน

เพิ่มเติมจ านวน 3 ตัวบ่งชี้   
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  : มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์                    

                   แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตาม  

                   แผนให้ครบทุกภารกิจ (ปีงบประมาณ) 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

ค่าเป้าหมาย :  7 ข้อ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม  

และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินภารกิจหลักแตละดานตองค านึงถึงหลักการของการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 

รวมถึงยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ ดังนั้น ในการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ

และแผนการด าเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงจ าเปนตองใหสอดคลองกับ
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

หลักการ   และมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของท่ีระบุขางตน อีกท้ังตองค านึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ท้ังนี้ เพื่อใหการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีคุณภาพในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม และเปนท่ียอมรับของสังคม  

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1. มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการด าเนินงานและ

แผนปฏิบัติการประจ าปใหสอดคลองซึ่งกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย หลักการ

อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ยุทธศาสตรชาติใน         

ดานตางๆ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

2. มีการก าหนดตัวบงชี้ (KPI) ของการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดเปาหมาย (target) ของแตละ

ตัวบงชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (การเรียนการสอน/ การวิจัย/ การ

บริการวิชาการ/ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)  

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบงชี้เปนประจ าอยางนอยปละ 2 

คร้ัง และรายงานตอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย และตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

4. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการด าเนินงาน เปาประสงค         เป

าหมาย (target) กับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ าเสมอ  

5. มีการน าผลการประเมินและการวิเคราะหในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ

ด าเนินงานอยางตอเนื่อง 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

60 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน :  

1. ปรัชญาหรือปณิธานของมหาวิทยาลัย/ ส านัก 

2. แผนกลยุทธ แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจ าปของมหาวิทยาลัย 

3. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัย มีกลไกการด าเนินงานเพื่อก าหนดปรัชญา หรือ

ปณิธาน กลยุทธ แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจ าปของมหาวิทยาลัย  

4. รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธกับภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) มาตรฐานการศึกษาของ

ชาติ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

5. รายชื่อตัวบงชี้และเปาหมายความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนทุกภารกิจ ไดแก ดานการ

เรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

7. เอกสารหรือรายงานการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยมีการรายงานการด าเนินงานตัวบงชี้   

นี้ตอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย และตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

8. เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันและ  

แนวโนมในอนาคตอยางสม่ าเสมอ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน  

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าป ใหสอดคลองกัน       

และกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของชาติ  

3. มีการก าหนดตัวบงชี้ของการด าเนินงาน  และก าหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงาน  

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม ( สกอ.) 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 2 และระดับ 3 

กลยุทธ์   หมายถึง แผนกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนระยะยาว โดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่

ก าหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน จากแผนกลยุทธ์น ามาจัดท าแผนด าเนินการหรือแผนปฏิบัติการ

หรือแผนประจ าปี ซึ่งเป็นแผนการท างานของเวลา 1ปี ในแผน 1 ปีนี้จะมีรายละเอียดโครงการ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบงบประมาณ  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการหรือ

กิจกรรมและค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดว่าจะต้องท าให้ได้ การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้

ดังกล่าวน้ีจะน าไปค านวณตัวบ่งชี้ที่1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่

ก าหนด 

4. มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐานระดบั 4 ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มี 4 ภารกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย 

การบรกิารวิชาการแก่สงัคม และการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 คร้ัง และ

รายงานผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย  

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการด าเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตอยางสม่ าเสมอ 

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐานระดับ 6   อย่างสม่ าเสมอ หมายถึง มีการด าเนินการในช่วงเวลาที่ควรด าเนินการทุก

คร้ัง นั่นคือมีการวิเคราะห์แผนการด าเนินงานกับแผนกลยุทธ์ทุกปี เนื่องจากแผนการด าเนินงานเป็น

แผนที่จัดท ารายปี ส่วนการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนของชาติและสภาพการปัจจุบันและแนวโน้ม

ในอนาคต ด าเนินการเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแผนของชาติหรือเมื่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืง มี

การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

7. มีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการด าเนินงานอยาง            

ตอเนื่อง  
 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐานระดบั 7 อย่างตอ่เนื่อง หมายถงึ มกีารน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์ในเกณฑ์

มาตรฐานระดับ 5 และระดับ 6 มาปรับปรงุแผนการด าเนินงานทกุปี เริ่มต้ังแต่ปีการศึกษา 2550 

เกณฑการประเมิน :  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 1 – 4 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5 - 6 ข้อแรก มีการด าเนินงานครบ 7 ข้อ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

62 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 
 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 1.2 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานท่ีก าหนด    

(ปีงบประมาณ) 
 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : ร้อยละ 79 

ชนิดตัวบงช้ี : ผลผลิต  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ท่ีสอดคลองกับ   

แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยประเด็นของการประเมินผล ไดแก ดานมาตรฐานคุณภาพ บัณฑิต ดาน

งานวิจัย และงานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการ ดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของดังนี้  

1. เอกสารการก าหนดรายการตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ เปาหมายในแต

ละตัวบงชี้และผลการด าเนินงานในตัวบงชี้เหลานั้น 

2. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน    

ปฏิบัติงานประจ าป  

2.1 ค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ 

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการด าเนินงานของตัวบงชี้และความเชื่อถือไดของขอมูลท่ีไดรับ 

รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือขอมูล  

2.3 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย/ ส านัก 

หมายเหตุ การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ ค านวณมาจาก  

จ านวนตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ปฏิบัติได้บรรลุเป้าหมาย 

จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
x 100 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60 - 74 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75 - 89 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90 - 100 

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานท่ีก าหนด  หมายถึง ตัวบ่งชี้ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ี

ก าหนดโดยสถาบัน ตามท่ีระบุในเกณฑ์มาตรฐานระดับ 3 ของตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 (ท้ังนี้อาจซ้ าหรือไม่ซ้ ากับตัวบ่งชี้

ของสกอ. สมศ.หรือ กพร.ก็ได้ ) 

ตัวอย่างในการค านวณ 

ปีการศึกษา2551 หน่วยงานมีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีก าหนดไว้ 48 กิจกรรม ตัวบ่งชี้

การด าเนินตามแผนท้ังหมด 62 ตัวบ่งชี้ เม่ือสิ้นปีการศึกษา หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ตามแผนได้ 42 

กิจกรรม มีตัวบ่งชี้ท่ีปฏิบัติได้สูงกว่าเป้าหมาย 30 ตัวบ่งชี้เป็นไปตามเป้าหมาย 13 ตัวบ่งชี้ ต่ ากว่าเป้าหมาย 10



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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63 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้และเป็นตัวบ่งชี้ในกิจกรรมท่ีไม่ได้ด าเนินการ 9 ตัวบ่งชี้  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ

การปฏิบัติงานท่ีก าหนดเป็นดังนี้ 

ตัวต้ัง 

-  จ านวนตัวบ่งชี้ท่ีปฏิบัติได้บรรลุเป้าหมาย = 30 +13 =43 ตัวบ่งชี้ 

ตัวหาร 

- จ านวนตัวบ่งชี้ท้ังหมดของกิจกรรมตามแผนงาน = 62 ตวับ่งชี้ 

ดังนั้น ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานท่ีก าหนด 

=   43 x100 = 69.35% 

    62  

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3   การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีสะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นรวมท้ังวัตถุประสงค์
เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา  

ค าอธิบาย : 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ี

สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นรวมท้ังวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง 

การท่ีมหาวิทยาลัยเลือกหรือสร้างตัวชี้วัดส าคัญ 3 ตัวชี้วัด ท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ 

2. ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา   

3. สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

4. สะท้อนอัตลักษณ์และเน้นรวมท้ังวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย  

 ท้ังนี้ ตัวชี้วัดท่ีเลือกหรือสร้างต้องเป็นตัวชี้วัดท่ีระบุในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีผ่านความเห็นของสภามหาวิทยาลัย ถ้าเป็นตัวชี้วัดใหม่ มหาวิทยาลัยต้องขออนุมัติ

จากสภามหาวิทยาลัยในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

 

หลักการ  

การบริหารกิจการวิชาการ (academic affair) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู

ในวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีก าหนด   การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู ท่ี

เนนผูเรียนเปนส าคัญ   ดังนั้น ภารกิจดังกลาวจึงเก่ียวของกับการก าหนดปจจัยปอนเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ี

ก าหนด    ประกอบดวยการมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร

จัดการเรียน      การสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังองคกรภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังตองมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  

1. มาตรฐานการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  ส านักงานรับรองมาตรฐานและ                       

ประเมิน คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  

3. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (National Qualifications Framework for Higher  

Education) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ตัวบงช้ี จ านวน 19 ตัวบงชี้ ประกอบดวย  

2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้มาตรฐานต่อหลักสูตรท้ังหมด 

2.1.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวน

วิทยานิพนธ์ปริญญาโทท้ังหมด 

2.1.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวน

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกท้ังหมด 

2.2 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ / ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

2.2.1 ค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศต่อ

นักศึกษา  เต็มเวลา 

2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร    

และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

2.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจ านวนอาจารยประจ า  

2.5 สัดสวนของอาจารยประจ าท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย

ประจ า 

2.6  สัดสวนของอาจารยประจ าท่ีด ารงต าแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย 
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65 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย  

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

2.9.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้ท างานตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 

2.10  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ  (นับเฉพาะ

ปริญญาตรี) 

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (นับเฉพาะปริญญาตรี) 

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมาท่ีไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ

วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ  

2.13 รอยละของอาจารยประจ าซึ่งมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีท าหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ปีการศึกษา) 
 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :  5 ข้อ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และความพรอม

ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมิน

หลักสูตร  อยางสม่ าเสมอ มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุง

หลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1. มหาวิทยาลัยมีระบบ และกลไกในการเปดหลักสูตรใหมหรือปดหลักสูตรเดิมใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับกรอบความตองการของผูใชบัณฑิตและสังคม ส

วนรวม ท้ังนี้โดยก าหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรไวในแผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมความพรอมกอนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหมให้อยางน

อยเปน ไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. มหาวิทยาลัยจัดระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร โดยค านึงถึงประเด็นตอไปนี้ ไดแก การก าหนดทิศทางและวัตถุประสงคหลักสูตร การบริหารกิจการ

ของหลักสูตร การดูแลใหค าปรึกษาแกนักศึกษา การประเมินและพัฒนาหลักสูตร การบริหารทรัพยากร

ประกอบการ เรียนการสอน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการใชระบบสารสนเทศในการบริหาร

หลักสูตร  

4. มีการรายงานและวิเคราะหขอมูลการด าเนินงานหลักสูตรระดับตางๆ ประจ าทุกปการศึกษา เชน        

รอยละของหลักสูตรท่ีไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานครบทุกขอ  รอยละของบัณฑิตท่ีผลิตไดตรงตามแผน       

รอยละของบัณฑิตท่ีท างานตรงสาขา ท้ังนี้เพื่อน ามาปรับปรุงการบริหารกิจการหลักสูตรกอนรับนักศึกษารุนใหม  
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

1. เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยมีแผนการผลิตบัณฑิตและมีระบบและกลไกใน

การพัฒนาบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยค านึงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และความต

องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน  

2. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิต ภาวะการมีงานท าและการท างานตรงสาขาของบัณฑิต 

3. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร ใน 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากร

ประกอบ    การเรียนการสอน การสนับสนุนและการใหค าแนะน านักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน 

สังคม และ/  หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  

2. มีการก าหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต  

3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง  
 

4. มีการวิเคราะหขอมูลการด าเนินการทุกหลักสูตรประจ าปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตร             

ท่ีไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตท่ี

ท างานตรงสาขา 
 

5. มีการน าผลการวิเคราะหขอมูลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร

และหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ือง และมีการประกัน

คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐานระดับ ระดับ 6 

หลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน   หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนในนรอบปีการศึกษาท่ีท าการประเมินท่ี

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ของสกอ. 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัย (ปริญญาโทเฉพาะ แผน(ก)และปริญญาเอก)ท่ีเปด  

สอนมีจ านวนมากกวารอยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรท้ังหมด  

เกณฑ์มาตรฐานระดับ 7  

  การนับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก.ให้นับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษา

ท่ีท าการประเมิน (ท้ังนี้ การนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับ

ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับหลักสูตรที่สภาอนุมัติให้ปิดด าเนินการแล้ว) 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ตัวอย่างในการค านวณ 
จากการรายงานประจ าปี ฯของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง พบว่า ในปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยมี

หลักสูตรท่ีเปิดสอนทุกระดับท้ังหมด 200 หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรระดับอนุปริญญา 2 หลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรี 118 หลักสูตร ระดับปริญญาโท(แผน ก) 20หลักสูตร(ในหลักสูตร 20 หลักสูตรมี 1หลักสูตรท่ีไม่มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปีท่ีผ่านมา) ระดับปริญญาโทท่ีระบุท้ังแผน ก และแผน ข  จ านวน 40 หลักสูตร 

ใน 40 หลักสูตรมีนักศึกษาเลือกท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก) 31 หลักสูตร ระดับปริญญาโท (แผน ข) 10 หลักสูตร

และระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร 
ดังนั้นร้อยละของจ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย (ปริญญาโทเฉพาะแผน (ก)และ

ปริญญาเอกท่ีเปิดสอนเทียบกับจ านวนหลักสูตรท้ังหมดเป็นดังนี้ 
 

ตัวต้ัง  
- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน( ก) และปริญญาเอก ) 
- =(20-1)+(31)+10     =60 หลักสูตร 

ตัวหาร 
-  หลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด   = 200 หลักสูตร 
หลักสูตร 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก)และปริญญาเอก ) x 100 

                                  หลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

ดังนั้น ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย 

= 60 x  100  = 30 

       20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการประเมิน :  

 -  เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 1 – 4 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5 - 6 ข้อแรก มีการด าเนินงานครบ 7 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1.1 : ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้มาตรฐานต่อหลักสูตรท้ังหมด (ปีการศึกษา) 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : ร้อยละ 80 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบาย 

 ร้อยละของหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนที่ได้มาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษา ธิการ ( ตุลาคม พ.ศ. 2548) เมื่ อเทียบจากหลักสูตรทั้ งหมดที่

สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนในปีการศึกษานั้น โดยการนับหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานหลักสูตร ให้นับสะสม 

และการแจงนับให้นับตามสาขาวิชาที่เปิดสอน มิใช่นับตามชื่อปริญญา  
 

 สูตรการค านวณ 

จ านวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
X 100 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนในปีการศึกษานั้น 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 79 ร้อยละ 80 – ร้อยละ 99 ร้อยละ 100 

 

ข้อมูลที่ต้องการ 

1. จ านวนหลักสูตรท่ีได้มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการท้ังหมด 

2. หลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนในปีการศึกษานั้น 
 

 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.12 : ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปรญิญาโทท่ีตีพิมพเ์ผยแพรต่่อจ านวน

วิทยานิพนธ์ปริญญาโทท้ังหมด (ปีการศกึษา) 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :   ร้อยละ 40  

ชนิดของตัวบงช้ี :  ผลผลิต 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

ค าอธิบาย : 

1. ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังในระดับ

นานาชาติ  ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทท้ังหมดของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 

2552 โดยให้น าเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนี้ไม่นับภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และการนับว่าเป็นวิทยานิพนธ์ จะ

นับเมื่อลงทะเบียนตั้งแต่ 12 หน่วยกิต  

2. บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

หมายถึง  บทความทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท (โดยจะต้องเป็นบทความ ไม่ใช่ 

บทคัดย่อ)       ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ท้ัง

วารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล วารสารท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผู้ประเมินอิสระ

ประเมินบทความ   ก่อนได้รับการตีพิมพ์  และการเผยแพร่ท่ีเทียบเท่าวารสาร  เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  

รวมถึงการเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโทบางสาขา ท่ีมีลักษณะของการน าเสนอเทียบเท่ากับการตีพิมพ์ 

(การเทียบเท่าการตีพิมพ์         ในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติให้ใช้เกณฑ์ของส านักงาน กองทุนสนับสนุน

การวิจัย สกว.ใน website  http://rgi.trf.or.th/thai/thai_canceljournal.htm รวมท้ัง บทความจากวิทยานิพนธ์

ท่ีได้รับการน าเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

3. ผู้ประเมินอิสระหรือวิทยสหาย (Peer  Review) หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีประเมินบทความของ            

ผู้ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนั้นๆ และไม่ได้สอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผู้ส่งบทความเพื่อพิจารณา

ตีพิมพ์  

4. วารสารระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล  ได้แก่ วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูลวารสารท่ี

เป็น ท่ียอมรับระดับนานาชาติ เช่น ฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI)  ฐานข้อมูล Ei  Compendex  

ฐานข้อมูล INSPEC  ฐานข้อมูล ScienceDirect  ฐานข้อมูล PUBMED ฐานข้อมูล  AGRICOLA                 

( AGRICultural Online  Access) ฐานข้อมูล ERIC (Education  database)  หรือฐานข้อมูล PUBSIENCE  

เป็นต้น 

5. วารสารระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล  ได้แก่ วารสารท่ีคณะบรรณาธิการ ต้องเป็น             

ชาวต่างประเทศ อย่างน้อย 1 คน  และวารสารต้องมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วย 

6. วารสารระดับชาติ  ได้แก่  วารสารท่ีตีพิมพ์บทความจากนักวิชาการกลุ่มต่างๆ จากสถาบันต่างๆ    

และคณะบรรณาธิการจะต้องเป็นผู้ท่ีมีชื่อเสียงในสาขาวิชาทีเก่ียวข้องกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะต้องมา

จากสถาบันอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

ตัวอย่างแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลมาตรฐานสากล 

1) ISI = htt://portal.isiknowledge.com/ 

2) MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 

3) ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 

4) Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 

5) Biosis = http://www.biosis.org/ 

6) Scopus = http://www.info.scopus.com/ 

7) Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 

8) Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ ( select ebscohost  and   

then  academic  search premium ) 

http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.sciencedirect.com/
http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.biosis.org/
http://www.info.scopus.com/
http://www.pubmed.gov/
http://www.ebsco.com/home/


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

70 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

9) Infotrieve = http://www.infotrieve.com 

10) Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 

 การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานข้อมูลท่ี สกอ. หรือ สกว. ให้การ

รองรับด้วย 

- การพิจารณาว่าวารสารววิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เป็นวารสารระดับชาติ / 

นานาชาตินั้น จะพิจารณาจากวารสารท่ี  สกอ.  หรือ  สกว. รับรอง เท่านั้น 

- บทความจากวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการน าเสนอในการประชุม/ สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือ

นานาชาติ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ท่ีไม่ใช่บทคัดย่อ เป็นบทความท่ีได้รับการคัดเลือก

ตีพิมพ์รวมเล่มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม ( proceedings) ส าหรับบทความท่ีได้รับการคัดเลือกให้

ตีพิมพ์รวมเล่มร่วมกับ บทความอ่ืนๆ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาให้ถือเป็นหนังสือหรือวารสารนานาชาติ 

หากหนังสือนั้นอยู่ในฐานข้อมูลสากล 

- การแจงนับบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังในระดับชาติหรือระดับ 

นานาชาติจะไม่นับซ้ าแม้ว่าบทความนั้นจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่หลายครั้ง / หลายฉบับก็ตาม 

สูตรการค านวณ : 

(จ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552  

ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่โดยไม่ซ้ า)  

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

(จ านวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552) 

x 100 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 39 ร้อยละ 40 – ร้อยละ 59 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

ข้อมูลที่ต้องการ :  

1. จ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 ท่ีได้ตีพิมพ์ 

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. จ านวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 ท้ังหมด 

3. หลักฐานรายงานสืบเนื่องการประชุม ( proceedings )  ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีบทความจาก

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ท่ีไม่ใช่บทคัดย่อ เป็นบทความท่ีได้รับการคัดเลือกพิมพ์ 

หมายเหต ุ

1. ผลงานท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ รวบรวมจากผลงานในปีการศึกษา 2552 

2. การเผยแพร่ผลงาน 1 เร่ือง ท่ีเผยแพร่มากกว่า 1 คร้ัง ให้นับเพียง 1 คร้ัง โดยควรน าเสนอผล                  

การเผยแพร่ท่ีมีคุณภาพเชิงวิชาการมากท่ีสุด 

3. การตีพิมพ์ในวารสาร นับเม่ือกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ ซึ่งเม่ื อนับการตอบรับในปี

การศึกษา 2551 แล้ว หากตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2551 จะน ามาแจง นับซ้ าในปีการศึกษา 2552 ไม่ได้ 

4. การรายงานข้อมูลบทความจากท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารท้ังหมดในปีการศึกษา 2552  ให้

จ าแนกตามประเภทผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับต่างๆ โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

 ชื่อ     เล่มท่ี       และ   วัน   /    เดือน    /     ปีของวารสารท่ีตีพิมพ์ 

http://www.infotrieve.com/
http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 ชื่อ บทความ ชื่อผู้เขียน เลขหน้า 

 

 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1.3    ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : ร้อยละ 100 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบาย : 

1. ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังในระดับ

นานาชาติต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกท้ังหมดของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 

2551 โดยให้น าเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนี้ไม่นับภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และการนับว่าเป็นวิทยานิพนธ์นั้น 

จะนับเมื่อลงทะเบียนตั้งแต่ 48 หน่วยกิต 

2. บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

หมายถึง  บทความทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (โดยจะต้องเป็นบทความ ไม่ใช่

บทคัดย่อ)  ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ท้ัง

วารสารท่ีอยู่ใน   ฐานข้อมูลสากล วารสารท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล  และวารสารระดับชาติท่ีมีผู้ประเมินอิสระ

ประเมินบทความ  ก่อนได้รับการตีพิมพ์  และการเผยแพร่ท่ีเทียบเท่าวารสาร  เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

รวมถึงการเสนอผลงาน ของนักศึกษาปริญญาเอกบางสาขา ท่ีมีลักษณะของการน าเสนอเทียบเท่ากับการตีพิมพ์ 

(การเทียบเท่าการตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติให้ใช้เกณฑ์ของส านักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย 

สกว.ใน website  http://rgi.trf.or.th/thai/thaicanceljournal.htm) รวมท้ัง  บทความจากวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับ

การน าเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

3. ผู้ประเมินอิสระหรือวิทยสหาย (Peer  Review) หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีประเมินบทความของ           

ผู้ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนั้นๆ และไม่ได้สอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผู้ส่งบทความเพื่อพิจารณา

ตีพิมพ์  

4. วารสารระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล  ได้แก่ วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูลวารสารท่ี

เป็น           ท่ียอมรับระดับนานาชาติ เช่น ฐานข้อมูล  Science Citation Index (SCI)  ฐานข้อมูล Ei  

Compendex  ฐานข้อมูล INSPEC  ฐานข้อมูล ScienceDirect  ฐานข้อมูล PUBMED ฐานข้อมูล  AGRICOLA  

( AGRICultural Online  Access) ฐานข้อมูล ERIC (Education  database)  หรือฐานข้อมูล PUBSIENCE  

เป็นต้น 

5. วารสารระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ วารสารท่ีคณะบรรณาธิการต้องเป็น              

ชาวต่างประเทศ อย่างน้อย 1 คน  และวารสารต้องมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วย 

6. วารสารระดับชาติ  ได้แก่ วารสารท่ีตีพิมพ์บทความจากนักวิชาการกลุ่มต่างๆ จากสถาบันต่างๆ  

และ  คณะบรรณาธิการจะต้องเป็นผู้ท่ีมีชื่อเสียงในสาขาวิชาทีเก่ียวข้องกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะต้อง

มาจาก  สถาบันอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

http://rgi.trf.or.th/thai/thaicancel


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

 

ตัวอย่างแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลมาตรฐานสากล 

1) ISI = htt://portal.isiknowledge.com/ 

2) MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 

3) ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 

4)  Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 

5) Biosis = http://www.biosis.org/ 

6) Scopus = http://www.info.scopus.com/ 

7) Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 

8) Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ ( select ebscohost  and   

then  academic  search premium ) 

9) Infotrieve = http://www.infotrieve.com 

10) Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 

 การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานข้อมูลท่ี สกอ. หรือ สกว. ให้การ

รองรับด้วย 

- การพิจารณาว่าวารสารววิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เป็นวารสารระดับชาติ/นานาชาติ นั้น    

จะพิจารณาจากวารสารท่ี  สกอ.  หรือ  สกว. รับรอง เท่านั้น 

- บทความจากวิทยานิพนธ์ ท่ีได้รับการน าเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือ

นานาชาติ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ท่ีไม่ใช่บทคัดย่อ เป็นบทความท่ีได้รับการคัดเลือก

ตีพิมพ์รววมเล่มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม ( proceedings ) ส าหรับบทความท่ีได้รับการคัดเลือกให้

ตีพิมพ์รวมเล่มร่วมกับ  บทความอ่ืนๆ  โดยมีคณะกรรมการพิจารณาให้ถือเป็นหนังสือหรือวารสารนานาชาติ 

หากหนังสือนั้นอยู่ใน ฐานข้อมูลสากล 

- การแจงนับบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ   จะไม่นับซ้ าแม้ว่าบทความนั้นจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่หลายคร้ัง / หลายฉบับก็ตาม 

สูตรการค านวณ : 

(จ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 

ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่โดยไม่ซ้ า)  

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

(จ านวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552) 

x 100 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 49 ร้อยละ 50 – ร้อยละ 74 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 

ข้อมูลที่ต้องการ :  

1. จ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 ท่ีได้   

ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

http://www.ams.org/mathscinet
http://www.sciencedirect.com/
http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.biosis.org/
http://www.info.scopus.com/
http://www.pubmed.gov/
http://www.ebsco.com/home/
http://www.infotrieve.com/
http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/
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2. จ านวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552 ท้ังหมด 

3. หลักฐานรายงานสืบเนื่องการประชุม ( proceedings )  ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีบทความจาก

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ท่ีไม่ใช่บทคัดย่อ เป็นบทความท่ีได้รับการคัดเลือกพิมพ์ 

หมายเหต ุ

1. ผลงานท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ รวบรวมจากผลงานในปีการศึกษา 2552 

2. การเผยแพร่ผลงาน 1 เร่ือง ท่ีเผยแพร่มากกว่า 1 คร้ัง ให้นับเพียง 1 คร้ัง โดยควรน าเสนอผล

การ       เผยแพร่ท่ีมีคุณภาพเชิงวิชาการมากท่ีสุด 

3. การตีพิมพ์ในวารสาร นับเม่ือกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ ซึ่งเม่ือนับการตอบรับใน ปี-

การศึกษา 2551 แล้ว หากตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2552 จะน ามาแจงนับซ้ าในปีการศึกษา 2552 ไม่ได้ 

4. การรายงานข้อมูลบทความจากท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารท้ังหมดในปีการศึกษา 2552 ให้ 

จ าแนกตามประเภทผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ ต่างๆ โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

  ชื่อ    เล่มท่ี    และ    วัน   /   เดือน   /   ปี ของวารสารท่ีตีพิมพ์ 

 ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน เลขหน้า 

 ท้ังนี้ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี เช่น ถ้าประเมินในปีการศึกษา 2552 จะต้องรายงาน

ข้อมูลของปีการศึกษา 2549, 2550 และ 2551 

    

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 : มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ปีการศกึษา) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :  6 ข้อ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุน ตลอดจนการจัดกระบวนการ

เรียนรู   ท่ีค านึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาเปนเร่ืองท่ีส าคัญมากตอความกระหายใครรู และตอส

มรรถนในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัย โดยอิสระในรูป

โครงการวิจัย สวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ รวมท้ังมีการฝกประสบการณ

ภาคสนาม อยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงงาน มีการเรียนการสอนทาง

เครือขายคอมพิวเตอร และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอท่ีจะศึกษาหา

ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง  

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1. มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ พรอมท้ังมีการจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  ดังตอไปนี้ การเรียนรูจากกรณีปญหา 

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

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

เรียนรูจากการท างาน    (Work – Based Learning) การเรียนรูท่ีเนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู

– Based Learning)  การเรียนรูท่ีใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal – Based Approach)  

2. การเรียนการสอนยึดหลักการมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางนักศึกษากับอาจารย และระหวาง

นักศึกษากับนักศึกษาท้ังในและนอกหองเรียนอยางสม่ าเสมอ เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางกระตือรือรน  
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3. มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ แตยืดหยุนและหลากหลายสามารถตอบสนอง

ความ   ตองการเรียนรูของผเูรียน ท้ังความยืดหยุนดานชวงเวลาเรียน และหรือดานต าแหนงและสถานท่ีเรียน 

และหรือ ดานวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล และหรือดานอ่ืนๆ  

4. มีการติดตามผลการเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ   

เรียนรูเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง และน ามาใชในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน :  

1. เอกสารหลักสูตร แผนการสอน ประมวลรายวิชา บทเรียน e-learning 

2. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการสงเสริมกระบวนการการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนผูเรียนเป

นส าคัญ อาทิ สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบเครือขาย คอมพิวเตอร งบประมาณ

สนับสนุน ตาราง-   การเปดใหบริการนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน 

3. แฟมประวัตินักศึกษา ผลงานของนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผู

เรียน    เปนส าคัญ  

4. เอกสารการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

และหลักฐานการน าผลท่ีไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  

5. สถิติขอมูลหรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ เชน จ านวนคณาจารย      

ท่ีไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับเปาหมายของการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนส าคัญ จ านวนหนวยกิต

หรือจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ จ านวนวิชาท่ีท า senior project วิชาสัมมนาหรือวิชาท่ีมอบหมายให

นักศึกษา        คนควาหาความรูดวยตนเอง จ านวนชั่วโมงภาคสนาม จ านวนโปรแกรมหรือรายวิชาท่ีเปนวิชา

เลือกเสรี จ านวนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนเป

นรายบุคคลเปนตน  

6. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและ             

อิงพัฒนาการของผูเรียน  

7. ผลงานอาจารยท่ีเปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและน าผลไปใชพัฒนาผู

เรียน  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการ  

ศึกษาทุกหลักสูตร 

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญทุกหลักสูตร  

3. มีการใชสื่อ และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร  

4. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอความตองการของ       

ผูเรียน  

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิง

พัฒนาการ ของผูเรียนทุกหลักสูตร 

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม  ( สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐานระดับ  5 

 มีการประเมนิผลการเรียนการสอนที่สอดคลอ้งกับสภาพการเรียนรู้ปและอิงพัฒนาการของ

ผู้เรียนทกุหลกัสูตร หมายถึง มีวิธกีารประเมินผลการเรียนของนกัศึกษาและการสอนของอาจารย์ที่
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สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของรายวิชานั้น โดยมีการวิเคราะห์พัฒนาการของผู้เรียน

ประกอบ 

6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู         

ทุกหลักสูตร 

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 1 – 4 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5 - 6 ข้อแรก มีการด าเนินงานครบ 7 ข้อ 

 

 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2.1ค่าใชจ้่ายท้ังหมดท่ีใชใ้นระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 

                       ต่อนักศึกษา  (ปงีบประมาณ) 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : 4,500 บาท 

ชนิดของตัวบงช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบาย 

ค่าใช้จ่ายท่ีสถาบันอุดมศึกษาใช้เพื่อการพัฒนาระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศที่ใช้     

เพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ได้แก่ งบด าเนินการและงบลงทุนท่ีใช้ในการจัดซื้อระบบ 

อุปกรณ์ โปรแกรม และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ระบบและเครือข่ าย- 

คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้าของนักศึกษา ค่าจ้างบุคลากร และค่าเสื่อมราคาต่อจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลา เทียบเท่า (FTES)     

 ตัวบ่งชีน้ี้บ่งบอกถงึสภาพความพอเพียงของเคร่ืองมือในการสนับสนนุการเรียนการสอนการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง  ว่าเหมาะสมพอเพียงหรือไม่ อย่างไร ซึ่งย่อมส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียน

การสอนและคุณภาพของผลผลิตโดยตรง  

    งบด าเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน  และค่าเส่ือมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ 

ที่ดิน  ส่ิงก่อสร้าง) งบด าเนินการคิดจากทั้งสองแหล่ง คือ       จากงบประมาณ

แผ่นดินและงบเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน) ทั้งนี้  ให้คิดตาม

ปีงบประมาณ 

              ค่าใช้จ่ายทั้งหมด หมายถึง งบด าเนินการและงบลงทุน ท่ีเก่ียวกับ 

- การจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย  
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76 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟท์แวร์ และฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นและ

การศึกษา   

- วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในระบบห้องสมุด และศูนย์

สารสนเทศ    (กรณีของครุภัณฑ์ให้ใช้ค่าเสื่อมราคา) 

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

- ค่าจ้างบุคลากร 
 

สูตรการค านวณ  : 

 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศในปีงบประมาณนั้น 
 

 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณนั้น 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

จ านวน 1-4,499 บาท/คน จ านวน 4,500-6,999 บาท/คน 
จ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 

 7,000 บาท/คน 

ข้อมูลที่ต้องการ 

1. งบด าเนินการและงบลงทุนท่ีใช้ในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ์ โปรแกรม และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อ่ืนๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้า

ของ   นักศึกษา ค่าจ้างบุคลากร และค่าเสื่อมราคา  

2. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในปีการศึกษานั้น 

 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2.2 : ระดับความพงึพอใจของนักศกึษาตอ่คุณภาพการสอนของอาจารย์ และส่ิง

สนับสนุนการเรยีนรู้ (ปีการศกึษา) 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : ≥ ระดับ 4 

ชนิดของตัวบงช้ี :  ปริมาณ 

ค าอธิบาย 

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา  ซึ่ง

ประกอบด้วย     ความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ การเตรียมเนื้อหา การบูรณาการ และ ความรู้

ความสามารถของ  อาจารย์ผู้สอน 

        ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีแบบฟอร์มส าหรับประเมินการสอนของคณาจารย์ ตาม

รูปแบบของทบวงมหาวิทยาลัย โดยนิสิตนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนจะเป็นผู้ให้ความเห็นต่อ การสอนของ

อาจารย์ ท้ังในระหว่างเรียน และเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน     

       ตัวบ่งชี้ดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการสอนของคณาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง

ส่งผลต่อคุณภาพของนิสิตนักศึกษา ถือเป็นตัววัดในด้านทรพัยากร (Input) เนื่องจากเชื่อว่าคุณภาพ
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ครูและสิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ี่ดี จะมีผลท าให้คุณภาพของนิสิตนักศกึษาดีด้วย ทัง้นี้ ในการประเมิน

จะต้องค านงึถึงปรชัญา พนัธกจิ และลักษณะการเรียนการสอนของแต่ละสถาบันการศึกษาด้ว
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับ 1 – ระดับ 2.49 ระดับ 2.5 – ระดับ 3.49 มากกว่าหรือเท่ากับระดับ 3.5 

 

ข้อมูลที่ต้องการ  

 ข้อมูลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้     

ท่ีฝ่ ายวิชาการ หรือฝ่ายบริหารได้รวบรวมไว้จากการส่งแบบส ารวจใ ห้นักศึกษาตามนโยบายของ

ทบวงมหาวิทยาลัย            ท่ีให้มีการประเมินอาจารย์โดยผู้เรียน โดยให้ค านวณความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี

มีต่อคุณภาพการสอนของ อาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยคิดเป็นค่ าเฉลี่ยส าหรับอาจารย์แต่ละท่าน 

ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะต้องจัด       ให้มีการส ารวจดังกล่าว โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับ และแสดงให้เห็นว่าได้ใช้กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีความเป็นตัวแทนของนักศึกษาท้ังหมด แต่หากมหาวิทยาลัยมีการส ารวจไว้เดิมแล้วโดยใช้ระดับ

คะแนนแบบ 4 ระดับ ให้ท าการเปรียบเทียบระดับคะแนนให้เป็น  5 ระดับ โดยใช้สูตรดังนี้ 
 

  y = mx + c 

   เม่ือ y  = คะแนนใหม่ท่ีปรับแล้ว 

                    X      = คะแนนที่ประเมินได้ 

                     m       = 4/3  

    c  = (-1/3)  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึง 

บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม (ปีการศึกษา) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :    4 ข้อแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 19 ไดระบุถึงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง มีการเรียนรู

จากสื่อการ      เรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มี

การประสาน    ความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพ มหาวิทยาลัยจึงควรใหบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนหลักสูตร

และการเรียน การสอน โดยจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ตั้งแตชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรชวย

ในการเรียนการสอน   และการฝกงาน ตลอดจนเรียนรูกรณีศึกษาตางๆ  
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1. แสวงหาบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการพัฒนาหรือ ปรับปรุงหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน  

2. จัดหลักสูตรท่ีทันสมัย มีโครงสรางหลักสูตรท่ีท าใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีน าไปใชในการ

ปฏิบัติ   ไดจริง โดยรวมมือกับบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก  

3. ติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได รับการสนับสนุนจากภายนอก

มหาวิทยาลัย  

4. น าผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกในการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน :  

1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝกงานและ   

การปฏิบัติงานในองคกรภายนอก 

2. แผนการสอนท่ีระบุการมีสวนสนับสนุนของบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก  

3. รายละเอียดการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ หรือ

กิจกรรมในขอ 1 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีระบบและกลไกท่ีก าหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุง  

หลักสูตรทุกหลกัสูตร  

2. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีน าไปใชในการปฏิบัติไดจริง 

โดย     ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร  

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีก าหนดและไมก าหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือ     

กับองคการหรือหนวยงานภายนอก  

4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได รับการสนับสนุนจาก                  

ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร  

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 1 – 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 4 ข้อแรก มีการด าเนินงานครบ 5 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 : จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (ปกีารศกึษา) 

 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : 6 - 9.99 % และ -6 – (-9.99) % ของเกณฑ์มาตรฐาน 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยน าเขา  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพนั้น ปจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ีจะตองค านึงถึง คือ        

สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียน         

การสอนท่ีใชดวย สัดสวนอาจารยตอนักศึกษายังมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนตางๆ อาทิ เปาหมายการผลิต

บัณฑิต การวางแผนอัตราก าลังและภาระงานอาจารย รวมท้ังทรัพยากรตางๆ ท่ีจ าเปนตอการเรียนการสอน         

ตัวบงชี้นี้ตองการทราบสัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจ านวนอาจารยประจ า  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารอางอิงท่ีเก่ียวของกับตัวบงชี้นี้ใหใชตัวเลขจ านวน

อาจารยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริงและตัวเลขนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา รวมท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ โดยปรับ        

คาจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับบัณฑิตศึกษาเปนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรี  

การปรับคาดังกลาวมีวิธีการดังท่ีปรากฏในตารางและตัวอยางตอไปนี้ (ในตารางดังกลาวประกอบดวย

สองสวนคือ ตัวปรับคาและเกณฑมาตรฐานระหวางอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในแตละกลุมสาขา     

วิชามาตรฐานสากล 1(International Standard Classification of Education : ISCED) 

ตาราง ตัวปรับคา FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหเปนหนวยวัดเดียวกับ FTES ระดับ

ปริญญาตรี และเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีตอจ านวนอาจารยประจ า
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

จ านวนคณะหรอืหน่วยงานจัดการเรียนการสอนทีเ่ทียบเท่าทีไ่ด้คะแนน 3 คะแนน 

จ านวนคณะหรอืหน่วยงานจัดการเรียนการสอนทีเ่ทียบเท่าทัง้หมด 

สาขา 

ตัวปรับค่า 

(น าไปคูณกับค่า FTES 

ระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑ์มาตรฐานของ FTES  

ระดับปริญญาตรีต่อ 

จ านวนอาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 8 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 20 : 1 

3. วิศวกรรมศาสตร์ 2 20 : 1 

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง 1 8 : 1 

5. เกษตร ป่าไม้ และประมง 2 20 : 1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ

จัดการ การท่องเท่ียว เศรษฐศาสตร์ 

1.8 25 : 1 

7. ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ 1.5 25 : 1 

8. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์

ศิลป ์

1.8 8 : 1 

9. สังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ 1.8 25 : 1 

 

ตัวอย่าง การปรับค่านักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 

 

 เกณฑ์การประเมินระดับคณะ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥ (+10%) หรือ          

≤(-10%) ของเกณฑ์

มาตรฐาน 

6-9.99% และ (-6) -

(-9.99%) ของเกณฑ์

มาตรฐาน 

(-5.99%) -         

5.99% ของเกณฑ์

มาตรฐาน 

 

 สูตรการค านวณ FTES ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าระดับสถาบัน  

 

 

 

 

 
 

 เกณฑ์การประเมินระดับสถาบัน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ร้อยละ 80-99 ร้อยละ 100 
 

X 100 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 : สัดส่วนของอาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า (ปีการศึกษา) 

 

 

ตัวอย่างในการค านวณเกณฑ์การประเมินระดับสถาบัน 

ในปีการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยแหง่หนึ่ง มีคณะหรอืหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนที่

เทียบเท่า ทั้งหมด 20 คณะ 

สูตรในการค านวณ 

จ านวนคณะหรอืหน่วยงานจัดการเรียนการสอนทีเ่ทียบเท่าทีไ่ด้คะแนน X100  

            จ านวนคณะหรอืหน่วยงานจัดการเรียนการสอนทีเ่ทียบเท่าทัง้หมด 

= 15   x100  = 75 % 

                  20  

 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : ปริญญาตรีร้อยละ 5 และปริญญาเอกร้อยละ 40 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยน าเขา  

ความสามารถ และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต 

ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สัดสวนคุณวุฒิอาจารย    

จึงตองมีความเหมาะสมตอพันธกิจ รวมท้ังหลักสูตรท่ีเปดสอนดวย ซึ่งตัวบงชี้นี้จะแสดงใหเห็นถึงสัดสวน

คุณวุฒิ   ของอาจารยประจ าท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐาน (ใชตัวเลขจ านวนอาจารยประจ า รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและ     

ลาศึกษาตอ ) และเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของ  

เกณฑการประเมิน :  

- เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่างร้อยละ   1 

– 39 หรือ วุฒิปริญาเอกอยู่ระหว่าง

ร้อยละ 40 - 59 แต่ วุฒิปริญญาตรี

มากกว่าร้อยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่างร้อยละ 

40 -59 และ  2. วุฒิปริญญาตรี

เท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 5 หรือ 1. 

วุฒิปริญญาเอกมากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 60 และ 

2. วุฒิปริญญาตรีมากกว่าร้อยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 60 และ 2. วุฒิ

ปริญญาตรีเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 

5 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

ค าอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.) 

คุณวุฒิอาจารย์ประจ าพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับคุณวุฒิการศึกษา ให้มีหลักฐานการส าเร็จ

การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ 

ตัวอย่างในการค านวณ 

ในรอบปีการศึกษา 2551 (1 มถิุนายน 51-31 พฤษภาคม 52)มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมี

อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัตงิานจริง 1,753 คน โดยเป็นอาจารย์ที่ท างานเกิน 9 เดอืน 1,750 คนและเป็น

อาจารย์ใหม่ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก บรรจุเมือ่วันที่ 1 ตลุาคม 2551 จ านวน 6คน ) มอีาจารย์ลาศึกษาตอ่ 

150 คน ในจ านวนอาจารย์ทัง้หมด 1,903 คนนีม้ีวุฒิปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า 1,239 คน(เป็นอาจารย์

ปฏิบัติงานจริงเกนิ 9เดอืน 1,236 คน และเป็นอาจารย์ใหม่วุฒิปริญญาเอก บรรจเุมือ่ 1 ตุลาคม 2551 

จ านวน 6 คน) 

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าทีม่ีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ าของ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 เป็นดังนี ้

ตัวตั้ง   

- จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดวุฒิปริญญาตรหีรือเทียบเทา่ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่ = 89 

คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่าทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่ 

=1,239 คน 

ตัวหาร 

- จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดรวมทัง้ที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาตอ่ =1903 คน 

 

สูตรในการค านวณ 

อาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเทา่ x  100 

จ านวนประจ ารวมทัง้ที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 

และ 

อาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า x  100 

จ านวนประจ ารวมทัง้ที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 

ดังนัน้ สัดส่วนอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 

= 1,239  x 100 = 65.11 % 

   1,903 

และสัดส่วนอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาตรหีรอืเทียบเทา่ตอ่อาจารย์ประจ า 

= 89  x 100 = 4.68 % 

    1,903 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

 

 
ตัวบงช้ีที ่2.6 : สัดสวนของอาจารยประจ าที่ด ารงต าแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย

และศาสตราจารย  (ปีการศึกษา) 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : ผศ. ร้อยละ 30 และ (รศ. รวมกับ ศ. ร้อยละ 10) 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยน าเขา  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมให
อาจารยในมหาวิทยาลัยท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ  อยาง     
ตอเนื่องเพื่อน าไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเปนสิ่ง    สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐาน (ใชตัวเลขจ านวนอาจารยประจ ารวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและ      
ลาศึกษาตอ ) และเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของ  

เกณฑการประเมิน :  
- เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ 

ศ. รวมกันอยู่ระหว่างร้อยละ 1 – 
44 หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกันอยู่ระหว่างร้อย

ละ 45 – 69 แต่ผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับ รศ. ขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 

30 

1. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ 

ศ. รวมกันอยู่ระหว่างร้อยละ 45 – 69 
และ 2. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 หรือ 1. ผู้

ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

รวมกันมากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 70 

และ 2. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป

น้อยกว่าร้อยละ 30 

1. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกัน มากกว่า หรือ 
เท่ากับร้อยละ 70  และ  2. ผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไปเท่ากับ

หรือมากกว่าร้อยละ 30 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

กรณีท่ีสถาบันการศึกษาท่ีไม่อยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการและไม่มีระบบต าแหน่งทางวิชาการ  ไม่ต้อง

ประเมินตัวบ่งชี้นี้ 

ตัวอย่างในการค านวณ 

ในรอบปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

จ านวน 1,903 คน โดยเป็นอาจารย์ประจ าท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 560 คน เปน็อาจารย์ประจ าท่ีมี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 581 คน ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ทางวิชาการเป็นดังนี้ 

ตัวต้ัง 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีมีต าแหน่ง ผศ.  รศ. และศ. รวมกัน = 540 +222  = 1,343  คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีมีต าแหน่ง รศ.ข้ึนไป = 540+222 =762 คน 

ตัวหาร 

- จ านวนอาจารย์ประจ า รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ =1,903 

สูตรในการค านวณ  

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง ผศ. รศ.และศ. รวมกัน  x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ า รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

ดังนั้น  สัดส่วนอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง ผศ. รศ.และศ. 

= 1,343  x 100 = 70.57 % 

   1,903 

และสัดส่วนอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง รศ. ข้ึนไป 

= 762  x 100 = 40.04  % 

    1,903 

 
ตัวบงช้ีที ่2.7 : มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (ปีการศึกษา) 

 

ค่าน้ าหนัก    1 

เป้าหมาย :   4 ข้อ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : มหาวิทยาลัยพึงก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร มี

กระบวนการส่งเสริมใหผูเก่ียวของไดปฏิบัติตามจรรณยาบรรณ อันแสดงถึงความมีเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พร

อมท้ังก าหนด    กลไกท่ีจะก ากับดูแลใหคณาจารยไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมท้ัง มีมาตรการในการใหคุณ

ใหโทษกับผลการปฏิบัติจรรยาบรรณของคณาจารย  
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1. มีการแตงตั้งคณะท างาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบด าเนินการศึกษาวิเคราะห เพื่อก าหนด

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยท่ีเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย 

2. มีการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ไวเปนลายลักษณอักษรและไดรับอนุมัติจาก                 

สภาคณาจารย ท่ีประชุมคณบดี 

3. มีคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยพรอมการเผยแพรใหคณาจารยมหาวิทยาลัย/  

คณะทราบโดยท่ัวกัน  

4. มีระบบการก ากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดานความ

ส าเร็จ และมาตรการด าเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  

5. มีการน าผลการก ากับติดตาม ประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ          

การวางแผนปองกันการกระท าผิดจรรยาบรรณ รวมท้ังการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัย

ย่ิงข้ึน  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน :  

1. แผนงานสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของมหาวิทยาลัย และหลักฐาน

การด าเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของมหาวิทยาลัย ตลอดจน

หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย     

เชน ค าสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบด าเนินการก าหนดคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณา

จารย การก ากับดูแล และประเมินผล กระบวนการสงเสริมและก ากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย กระบวนการ     ติดตามประเมินผลและมาตรการ ส าหรับผู ท่ีไมปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ขอมูลการจัดสรร   ทรัพยากรสนับสนุน  

4. จ านวนคณาจารยท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  

2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเก่ียวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

3. มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

4. มีระบบในการด าเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

5. มีการด าเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐานระดับ 5 หมายถึง มีการวิเคราะห์และสรุปปัจจัยเสี่ยง รวมถึงจัดท าแผนป้องกันความเสี่ยงท่ีจะ

เกิดจากการท าผิดจรรยาบรรณและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 1 – 2 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 4 – 5 ข้อแรก 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

ให้พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ว่าด้วยมาตรฐานจรรยาบรรณท่ี

พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาท่ีกพอ.ก าหนด เป็นอย่างน้อย  
 

 

 
ตัวบงช้ีที่ 2.8 : มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจ าท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน            

ปีการศึกษา (ปีการศึกษา) 

 

ค่าน้ าหนัก    1 

เป้าหมาย : 5 ข้อ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : โดยท่ีการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามหลักการของกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน     

เปนส าคัญ อาจารยจึงตองมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยูตลอดเวลา งานวิจัยประเภทนี้          

มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามหลักสูตรท่ีก าหนด มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสนอง   

ความตองการจ าเปนของผูเรียน สงเสริมทักษะการแสวงหาความรูและการเรียนรู การสนับสนุนใหอาจารยทุก

คน ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจะสงผลใหเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีมีคุณคา นวัตกรรมเหลานี้         

อาจเปนเทคนิคการสอนใหมๆ แบบฝก สื่ออุปกรณ หรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหมๆ ท่ีชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน  

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1. มหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียน

การสอน  

2. มหาวิทยาลัยวางกลไกการบริหารวิชาการท่ีกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ 

ตลอดเวลา  

3. มหาวิทยาลัยจัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา       

อยางสม่ าเสมอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

4. มหาวิทยาลัยสงเสริมการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน :  

1. แผนงานสนับสนุนใหอาจารยประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย/  

คณะ และหลักฐานการด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการสนับสนุนใหอาจารยประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย/  

คณะ ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนใหอาจารยประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน เชน ค าสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบด าเนินการ ก ากับดูแล และประเมินผล กระบวนกา
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

รสงเสริม กระบวนการติดตามประเมินผล ขอมูลการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน เวทีเผยแพรผลงาน เครือขาย

วิจัยและ     พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  

4. จ านวนอาจารยท่ีไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม            

การเรียนการสอน  

5. ขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย เชน การจัดการเรียนการสอน

แบบ   e-learning การพัฒนาเคร่ืองมือวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อน (misconceptions) ในรายวิชาตางๆ 

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโมดูล การสอนแบบ problem - based learning แบบ research-based 

learning  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  

1. มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรมการเรียนการสอน  

2. มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียน      

การสอน  

3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา  

4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดาน         

การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสม่ าเสมอ  

5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 
คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 1 – 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อ มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 
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89 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 
 
ตัวบงช้ีที่ 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

(นับเฉพาะปริญญาตรี) ( ปีการศึกษา ) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :  ร้อยละ 85 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตรจะมีการก าหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการ  

ผลิตบัณฑิตไวอยางชัดแจง อาทิ คุณลักษณะของบัณฑิต ความรูความเชี่ยวชาญและทักษะในการประกอบอาชีพ 

ตัวบงชี้นี้เปนตัวบงชี้ท่ีสะทอนใหเห็นวาวัตถุประสงคหรือเปาหมายของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประ

สงคหรือไมอยางไร รวมท้ังสะทอนคุณภาพของบัณฑิตดวย  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักสูตรอางอิงท่ีเก่ียวของ อาทิ : เอกสารหลักฐาน  

การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา จ าแนกเปน  

- จ านวนบัณฑิตท้ังหมด (นับตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหส าเร็จการศึกษาในปการศึกษา

นั้น) 

- จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าพรอมเงินเดือนเร่ิมตนหรือรายไดประจ าจากการเปนผูประกอบการ  

- ขอมูลบัณฑิตท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท า หมายถึง ผูท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีเรียนในหลักสูตร         

ภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ ท่ีไดงานท า หรือ มีกิจการของตนเองท่ีมีราย

ไดประจ าภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีส าเร็จการศึกษา โดยไมนับรวมผูท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา          

การนับการมีงานท า ใหสามารถนับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสรางรายไดเขามาประจ าเพื่อ         

เลี้ยงชีพตนเองได ส าหรับการนับจ านวนผูท่ีมีงานท าของผูส าเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือ     

ภาคนอกเวลา ใหนับเฉพาะผูท่ีเปลี่ยนงานใหมหลังส าเร็จการศึกษาเทานั้น ไมนับผูท่ีมีงานท าหรือมีกิจการ           

ของตนเองท่ีมีรายไดประจ าอยูแลว  

ค าอธิบายเพ่ิมเติม : 

1. การเกณฑ์ทหาร ศึกษาต่อ อุปสมบท ไม่นับว่ามีงานท า 

2. ให้นับหลักสูตรผู้ตอบแบบสอบถามในเร่ืองนั้นๆ เท่านั้น 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 59 ร้อยละ 60 – ร้อยละ 79 ≥  ร้อยละ 80 

 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        
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90 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.9.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้ท างานตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา  (นับ

เฉพาะปริญญาตรี)( ปีการศึกษา) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : ร้อยละ 91 

ชนิดของตัวบงช้ี :    ปัจจัยน าเข้า  

ค าอธิบาย 

 คุณภาพของการผลิตบัณฑิตอาจพิจารณาได้หลายประการ อาทิ คุณลักษณะของบัณฑิตที่เหน็ได้

อย่างชัดแจ้งเชิงประจักษ์ การได้งานท าในระยะเวลาที่สมควร การได้รับการยอมรับจากสังคม การได้งาน

ท าตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและการได้รับเงินเดือนตรงตามคุณวุฒิหรือสูงกว่าคุณวุฒิ 

 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา หมายถึง ร้อยละของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปกติ หลักสูตรต่อเนื่อง 

หลักสูตรสมทบที่ได้งานท าตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่ส าเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตที่ตอบ

แบบสอบถาม             เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นที่ได้งานท า โดยให้นับ

เฉพาะบัณฑิตท่ีไม่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาต่อ โดยการตัดสินความสอดคล้องของสาขาที่ส าเร็จการศึกษา

กับงานที่ท านั้น ให้ข้ึนอยู่กับ ดุลยพินิจของผู้ประเมิน  

สูตรการค านวณ  

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 

ข้อมูลท่ีต้องการ : 

             ข้อมูลได้จากการส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ        

ที่มีการส ารวจและรวบรวมไว้ ซึ่งอาจเป็นแบบส ารวจที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้ึน ทั้งนี้หากไม่สามารถเก็บข้อมูลจากบัณฑิตได้ทั้งหมด มหาวิทยาลัยอาจจัดเก็บ

ข้อมูลในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยต้องแสดงให้เห็น

ว่า บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามนั้นมีความเป็นตัวแทนของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีนั้นที่ได้งานท า

ทั้งหมด โดยมีข้อมูลที่ต้องรายงาน ได้แก่  

(จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าตรงสาขาที่ส าเร็จการศึกษา) 
x 100 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีในปีการศึกษานั้นท่ีได้งานท าท้ังหมด 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 59 ร้อยละ 60 – ร้อยละ 79 ≥  ร้อยละ 80 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

1. จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษานั้น 

2. จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 

3. จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าตรงสาขาภายใน 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 

ตัวอย่างในการค านวณ 

   ผลจากการศึกษาหลักฐานปีการศึกษา 2551 ระหว่างการตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง พบว่าในปี

การศึกษา 2551 มีผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีเรียนในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ จากคณะ

ต่างๆ 10 คณะรวมท้ังสิ้น 5,734 คน และได้ตอบแบบสอบส ารวจการมีการมีงานท าพร้อมส่งข้อมูลให้กับ

มหาวิทยาลัยรวมท้ังสิ้น 5500 คน 

   จากการตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าจ านวน 5,500 คนพบว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีไม่มีงาน

ประจ าท าก่อนเข้าศึกษาจ านวน 500 คน เม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วผู้ส าเร็จการศึกษาท่ียังไม่มีงานท าได้เข้าศึกษา

ต่อระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 998 คน ลาอุปสมบท 1 คน เกณฑ์ทหาร 1คน และได้งานท าหรือมีกิจการของ

ตนเองท่ีมีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากส าเร็จการศึกษาจ านวน 3,800 คน 

ตัวต้ัง 

- จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไม่มีงานท าระจ าก่อนเข้าศึกษาและได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลัง

ส าเร็จการศึกษา =3,800  

ตัวหาร 

- จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา = 5,000 คน 

- จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ลาอุปสมบท และเกณฑ์ทหาร = 998+1+1 

=1,000 

 

สูตรในการค านวณ 

จ านวนบัณฑิตระดับป.ตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษาและได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา x100 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา-จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

และลาอุปสมบทและเกณฑ์ทหาร 

ดังนั้น ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ 

=  3,800 x100   = 95.00 % 

5,000-100 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ตัวบงช้ีที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ ( ปี

การศึกษา ) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :  ร้อยละ 85 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : คุณภาพของการผลิตบัณฑิตอาจพิจารณาไดหลายประการ อาทิ คุณลักษณะของบัณฑิต        

ท่ีเห็นไดอยางชัดแจงเชิงประจักษ การไดงานท าในระยะเวลาท่ีสมควร การไดรับการยอมรับจากสังคม                  

การไดงานท าตรงสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้ การไดรับเงินเดือนตรงตามคุณวุฒิหรือสูงกวาคุณวุฒิ         

ก็ถือเปนตัวบงชี้หนึ่งท่ีแสดงถึงคุณภาพของบัณฑิตดวย  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักสูตรอางอิงท่ีเก่ียวของ อาทิ : เอกสารหลักฐาน   

การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา จ าแนกเปน  

- จ านวนบัณฑิตท้ังหมด (นับตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหส าเร็จการศึกษาในปการศึกษา

นั้น) 

- จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าพรอมเงินเดือนเร่ิมตนหรือรายไดประจ าจากการเปนผูประกอบการ  

- ขอมูลบัณฑิตท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า หมายถึง ผูท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีเรียนในหลักสูตรภาคปกติและภาค

พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ ท่ีไดงานท า หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจ าภายใน

ระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีส าเร็จการศึกษา โดยไมนับรวมผูท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา การนับการมีงาน

ท า ใหสามารถนับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสรางรายไดเขามาประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได

ส าหรับ  การนับจ านวนผูท่ีมีงานท าของผูส าเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให

นับเฉพาะ       ผูท่ีเปลี่ยนงานใหมหลังส าเร็จการศึกษาเทานั้น ไมนับผูท่ีมีงานท าหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีราย

ไดประจ าอยูแลว 

เงินเดือน   หมายถึง   เงินเดือนหรือรายรับหรือรายได้ท่ีได้รับเป็นประจ าทุกเดือน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 74 ได้รับ

เงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ 

กพ. 

ร้อยละ 75 – ร้อยละ 99 ได้รับ

เงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ 

กพ. 

ร้อยละ 100 ได้รับเงินเดือนเท่ากับ

หรือสูงกว่าเกณฑ์ กพ. 

 

 

 

ตัวอย่างในการค านวณ 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ผลจากการศึกษาภาวะการณ์มีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี

ไม่มีงานประจ าก่อนเข้าศึกษาและได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับ

จากการส าเร็จการศึกษาจ านวน 3,800 คน โดยรับเงินเดือนรวมรายได้ประจ าอ่ืนๆจ านวน 8,200 บาท (ตาม

เกณฑ์ ก.พ.) จ านวน 2567 คนได้รับเงินเดือนรวมรายได้ประจ าอ่ืนๆ 8,500-12,000 บาท จ านวน 1,144 

คน และได้รับเงินเดือนรวมรายได้ประจ าอ่ืนๆ 7,000-8,000 บาท จ านวน 89 คน  

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ เป็นดังนี้ 

ตัวต้ัง  

- จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษาและได้งานท าหรือประกอบอาชีพพอิสระ

และได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์หลังส าเร็จการศึกา = 2,567 +1,144 = 

3,711  

ตัวหาร 

- จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา และได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลัง

ส าเร็จการศึกษา = 3,800 คน  

สูตรในการค านวณ   

จ านวนบัณฑิตระดับป.ตรีที่ไม่มีงานท าประจ ากอนเข้าศึกษาและได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระและได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็น

ตามเกณฑ์+บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระและได้รับเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าเกณฑ์หลังส าเร็จ

การศึกษา x100 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษาและได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 

ดังนั้น ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ เท่ากับ 

= 3,711  x 100 = 97.66 % 

                                                                           3,800 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

ตัวบงช้ีที ่2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต     (นับเฉพาะปริญญา

ตร)ี (ปีการศึกษา ) 

 

ค่าน้ าหนัก     1 

เป้าหมาย : ≥ ระดับ 4 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยถือเปนตัวบงชี้คุณภาพของบัณฑิตและการตอบสนองความตองการของสังคม 

โดยท่ัวไปแลวการประเมินคุณภาพของบัณฑิตจะพิจารณาคุณสมบัติหลัก 3 ดานท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

แหงชาติ พ.ศ.2542 ไดแก ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ความรูความสามารถ

พื้นฐาน      ท่ีสงผลตอการท างาน และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพโดยอยางนอยตองเก็บขอมูล

ในรอบการพัฒนาหลักสูตร โดยระดับความพึงพอใจใหส ารวจโดยใชคะแนน 5 ระดับ  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและรายงานผลส ารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ 

และผูใชบัณฑิต โดยเปนคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากคา 5 ระดับ) ท่ีไดจากการประเมินบัณฑิตท่ี

ท างาน    ดวย ตั้งแต – 3 ป ท้ังนี้ การประเมินตองครอบคลุมท้ัง 3 ดานไดแก ความรูความสามารถทาง

วิชาการตาม   ลักษณะงานในสาขา ความรูความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการท างาน และคุณธรรมจริยธรรม

ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ  

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ีย

อยู่ระหว่าง 1 - 2.49 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ีย

อยู่ระหว่าง 2.50 - 3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ีย

มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ตัวบงช้ีที ่2.12 : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับ

การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 

ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ    (ปีการศึกษา ) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : นักศึกษาศิษย์เก่าได้รับรางวัล (ได้รับรางวัลทุกประเภท) ≥ ร้อยละ 0.70 และนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัล (รางวัลจากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ์) ≥ ร้อยละ 

0.06  

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : เจตนารมณและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกระดับลวนมีหลักการส าคัญเพื่อพัฒนา            

ผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีความสมบูรณพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ มีความรูความสามารถในเชิงวิชาการและหรือ 

วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และเปาหมายสูงสุด คือ ใหผูส าเร็จการศึกษาสามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอยางมี

ความสุข การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมายดังกลาว มหาวิทยาลัยพึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอน    

รวมท้ังสิ่งแวดลอมตางๆ ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพและสอดคลองกับความสนใจและความ

ถนัดของผูเรียนสัมฤทธิผลจากการด าเนินการดังกลาวสะทอนไดจากคุณภาพของนักศึกษาและศิษยเกาในเร่ือง

ของ  ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ

วัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของ ไดแก จ านวนและ           

ชื่อนักศึกษาและหรือศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการวิชาชีพ (รวมถึงรางวัล

ผลงานวิทยานิพนธ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานกีฬาและสุขภาพ ดานศิลปวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม        

โดยเปนรางวัลระดับชาติและนานาชาติ โดยร้อยละของนักศึกษา / ศิษย์เก่าท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณยก

ย่อง ต้องเป็นรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณของต่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง 

ทบวง กรม หรือจังหวัด หน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเป็นองค์กรทางวิชาการ หรือองค์กรวิชาชีพ หรือ

หน่วยงาน/ องค์กรวิชาการ/ วิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น โดยมีลายลักษณอักษร

ปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติ สร้างชื่อเสียงให้กับบุคลากรและหน่วยงาน โดยให้นับรวมในรอบ 5 ปี

ติดต่อกัน สามารถนับรวมรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ การได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรระดับชาติ / นานาชาติ 

รางวัลข้าราชการดีเด่นของต่างหน่วยงาน    เป็นต้น ท้ังนี้ การนับรางวัลของนักศึกษา สามารถนับได้ท้ังรางวัล

ของนักศึกษาภาคปกติ และรางวัลของนักศึกษาภาคนอกเวลา ทุกระดับการศึกษาและหากผู้ได้รับรางวัลนั้นเป็น

ศิษย์เก่าหลายสถาบัน มหาวิทยาลัยเหลานั้น     ตางก็สามารถนับรางวัลนั้นได และการนับ สามารถนับซ้ าได้ 

หากนักศึกษาหรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณหลายคร้ังในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมาท้ังนี้  ใหนับ

รางวัลท่ีไดรับในรอบปปจจุบันจากนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปการศึกษาท่ี 

ผานมา  
 

รางวัล หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีผ่านการแข่งขันหรือได้รับการคัดเลือกในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

หมายเหตุ  
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 1. ส าหรับเกณฑ์ท่ัวไป การคิดค่าร้อยละของตัวบ่งชี้นี้ ค านวณจาก 

จ านวน นศ.ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับ

รางวัลทุกประเภทในปีการศึกษาปัจจุบัน 

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

จ านวน นศ.ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

x 100 

2. ส าหรับเกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย การคิดคารอยละคิดเหมือนเกณฑ  

ท่ัวไป  

ยกเวนเกณฑคะแนน 3 ขอ 2 โดยค านวณมาจาก 

จ านวน นศ.บัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี 

ที่ผ่านมาที่ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาปัจจุบัน 

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

จ านวน นศ.บัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ทั้งหมด 

x 100 

 

เกณฑการประเมิน :  

- เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

คะแนน 1 
คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 0.003 – ร้อยละ 0.015 ร้อยละ 0.016 – ร้อยละ 0.029 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.030 

และ 2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและ

ศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลจาก

ผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ์

มากกว่าหรือเท่ากับ 0.060 

หมายเหตุ กรณีได้ตามข้อ 1 แต่ไม่ได้

ข้อ 2 ถือว่าได้คะแนน 2 

 

ข้อมูลที่ต้องการ : 

1. จ านวนนักศึกษาและบัณฑิตท่ีได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา 

2. ชื่อนักศึกษา และศิษย์เก่า ชื่อรางวัล/ ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานท่ีให้ และเดือน และปีท่ีได้รับ

ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

ตัวอย่างในการค านวณ 

จากการศกึษาหลักฐาน ปีการศึกษา 2551 ระหว่างการตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีนักศึกษา

ปัจจุบันจาก 381 หลักสูตรรวม 27,768 จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา 380 คน ระดับปริญญาตรี 

22,294 คน ระดับปริญญาโท 4,920 คนและระดับปริญญาเอก 174 คน และมีศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาใน

รอบ 5ปีท่ีผ่านมาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา รวม 36,700 คน จ าแนกเป็นระดับอนุปริญญา 400 คน ระดับ

ปริญญาตรี 26,000 คน ระดับปริญญาโท 10,000 คน และระดับปริญญาเอก 300 คน  
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

จากจ านวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมาท้ังหมดทุกระดับ

การศึกษา ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษา 2551 จ านวนรวม

ท้ังสิ้น 36 คน จ าแนกเป็นรางวัลด้านวิชาการวิชาชีพ 14 คน   (เป็นรางวัลผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ์ 4 

คน )ด้านคุณธรรม จริยธรรม 10 คน ด้านกีฬา สุขภาพ 3 คน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 3 คน และด้าน

สิ่งแวดล้อม 6 คน  

ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ  5 ปี ท่ีผ่านมาท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณ

ยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นดังนี้  

การค านวณส าหรับเกณฑ์เฉพาะสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย  ส าหรับเกณฑ์คะแนนท่ี 3  

ตัวต้ัง  

จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ  5 ปีท่ี

ผ่านมาท้ังหมดท่ีได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัยและหรือ

วิทยานิพนธ์ = 4 คน  

ตัวหาร 

จ านวนนักศึกษษบัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษยเก่าระดับบัณฑิตศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ี

ผ่านมาท้ังหมด 

สูตรการค านวณ 

จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษยเก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาวในรอบ 5ปีที่ผ่านมาที่ได้รับรางวัลจา

ผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาปัจจุบัน x 100  

จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5ปีที่ผ่านมาทั้งหมด 

ดังนั้น นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ์ 

= 4 x 100  =    0.026 % 

                                                          15,394 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 ตัวบงช้ีที ่2.13 : รอยละของอาจารยประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ที่ท าหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ( ปีการศึกษา ) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 70 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยน าเขา  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : หนาท่ีส าคัญประการหนึ่งของอาจารยในมหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัย คือ การฝกนักวิจัย        

ภายใตการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ท้ังนี้ โดยท าหนาท่ีควบคุมวิทยานิพนธของนักศึกษา        

ท่ีรับเขามาเปนสวนหนึ่งของทีมวิจัยของคณาจารย ตัวบงชี้นี้นอกจากแสดงถึงการมีสวนรวมในงานวิจัยของ    

อาจารยประจ าแลว ยังแสดงถึงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยซึ่งเปนวิธีการฝกฝนนักวิจัยรุนใหม        

อยางมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของ ส าหรับการนับจ านวน      

ใหใชหลักเกณฑดังนี้  

1. จ านวนอาจารยประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท้ังหมดท่ีมีคุณสมบัติเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทุกหลักสูตร โดย          

นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง  

2. จ านวนอาจารยประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตาม  

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีท าหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา    

วิทยานิพนธในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

เกณฑการประเมิน :  

 

คะแนน 1 

คะแนน 2 
คะแนน 3 

ร้อยละ 50 – ร้อยละ 69 ร้อยละ 70 – ร้อยละ 89 ≥  ร้อยละ 90 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

การนับอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ หากประจ าอยู่ใน

สาขาหนึ่งแล้วไปเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับอีกสาขาหนึ่งท้ังในระดับคณะและสถาบันสามารถน ามานับได้  

แต่จะไม่นับหากเป็นเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรของสถาบันหนึ่งและไปเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับอีก

สถาบันหนึ่ง  

ตัวอย่างในการค านวณ 

ในรอบปีการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

จ านวน 1,903 คน โดยเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีปฏิบัติงานจริงและมีคุณสมบัติครบถ้วน

ท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์จ านวน 1,325 คน และท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1,325 คน ใน

จ านวนนี้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับมหาวิทยาลัยอ่ืนโดยไม่เป็นให้กับมหาวิทยาลัยตนเอง 76 คน  

 

ตัวต้ัง 

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ท่ีท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นับเฉพาะท่ี

ปฏิบัติงานจริง)= 12,325-76  = 1,249 คน  

ตัวหาร 

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ (นับเฉพาะปฏิบัติงานจริง )=1,325  

สูตรในการค านวณ  

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ท าหน้าที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ x100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติครบด้วนที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

ดังนั้น ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีท าหน้าท่ี

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  =  1,249 x 100  = 94.26  

                                         1 ,328  
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานกัศกึษา 

 

หลักการ  

การด าเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยสนับสนุนสงเสริมเพื่อใหนักศึกษา            

เปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตร กิจกรรมการ

พัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่งมหาวิทยาลัยจัดข้ึน

ให           สอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การจัด

กิจกรรมนักศึกษา       ท่ีด าเนินการโดยองคกรนักศึกษา ซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ 

เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนา       รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ไดแก ความรู ทักษะการคิด  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหและ

การสื่อสาร และการพัฒนา  คุณธรรมและจริยธรรม  

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  

1. มาตรฐานการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานกิจการนักศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. รางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (National Qualifications Framework for Higher 

Education) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ตัวบงช้ี จ านวน 3 ตัวบงชี้ ประกอบดวย  

3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 

 
 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า (ปีการศึกษา) 
 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : ครบ 8 ข้อ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : ตัวบงชี้นี้ตองการวัดความครบถวนของการบริการท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหกับนักศึกษาและ       

ศิษยเกา ซึ่งมหาวิทยาลัยตองใหบริการแกนักศึกษาในกิจกรรมตอไปนี้เปนอยางนอย ไดแก  

1. การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียน เชน การจัดสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การ

บริการ ดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ  

2. การบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน  หอพักนักศึกษา  สภาพแวด  ล

อม   หองเรียน สถานท่ีออกก าลังกาย บริการอนามัย การจัดจ าหนายอาหาร  

3. การบริการดานการแนะแนวและการใหค าปรึกษา  
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4. การบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา    

แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูล      

ขาวสาร และความเคลื่อนไหวท้ังใน และนอกมหาวิทยาลัยท่ีจ าเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และ  

5. การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ  

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1. ส ารวจความตองการจ าเปน (needs assessment) ของนักศึกษาปท่ี 1  

2. จัดบริการดานสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเ อ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา เชน                  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ คอมพิวเตอร หองสมุด ศูนยการเรียนรูและสื่อการเรียน เปนตน  

3. จัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน หอพัก สภาพแวดลอม-                  

ในมหาวิทยาลัย สภาพหองเรียน สถานท่ีออกก าลังกายและบริการอนามัย เปนตน  

4. จัดบริการดานการใหค าปรึกษาแกนักศึกษาท้ังเก่ียวของและไมเก่ียวของกับวิชาการ  

5. จัดบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา       

การบริการจัดหางาน แหลงทุนศึกษาตอ เปนตน  

6. จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  

7. ประเมินคุณภาพของการใหบริการและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเปนประจ าทุกป เพื่อน าไป

พัฒนา  การบริการ  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานท่ีแสดงวามหาวิทยาลัยมีการจัดบริการ        

แกนักศึกษาและศิษยเกาใน 5 เร่ือง ไดแก บริการดานสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู        

บริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต บริการใหค าปรึกษา บริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ  

นักศึกษาและศิษยเกา และโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา ดังตอไปนี ้ 

1. เอกสารหรือหลักฐานการส ารวจความตองการจ าเปนของนักศึกษาปท่ี 1  

2. เอกสารหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  

3. หลักฐานการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดบริการใหแกนักศึกษาและศิษยเกา ไดแก     

ประกาศ แผนพับ การประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ หรือ website ของมหาวิทยาลัย  

4. ขอมูลสถิติเก่ียวกับจ านวนหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียว   ข

องเพื่อการสืบคนขอมูลท่ีจัดหาเขาหองสมุด หรือจัดใหบริการแกนักศึกษา  

5. หลักฐานโครงการความรวมมือของมหาวิทยาลัยกับองคกรตางๆ ในการพัฒนาประสบการณทาง

วิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  

6. ขอมูลหลักฐานเก่ียวกับการบริการนักศึกษาและศิษยเกาจากฝายกิจการนักศึกษาของคณะและ

มหาวิทยาลัย  

7. รายชื่อหนวยบริการและโครงการหรือกิจกรรมบริการท่ีแตละหนวยจัดบริการแกนักศึกษา

และศิษยเกา  

8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษยเกาเก่ียวกับการบริการท่ีไดรับ  

 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการส ารวจความตองการจ าเปนของนักศึกษาปท่ี 1  

2. มีการจัดบริการดานสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  

3. มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  
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4. มีการจัดบริการใหค าปรึกษาแกนักศึกษา  

5. มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  

6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เร่ืองขางตนเปนประจ าทุกป  

8. น าผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

การติดตามประเมินผล  หมายถึง การจดัท ารายงานผลการจัดกิจกรรมทกุกิจกรรมทัง้ทีด่ าเนินการโดย

สถาบันและโดยองค์การนกัศึกษาประกอบด้วย วัตถุประสงค์ รูปแบบกิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม ผล

การด าเนินงาน  ค่าใชจ้่ายจรงิในการด าเนินงาน 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินงาน 1 - 6 ข้อแรก มีการด าเนินงาน 7 ข้อแรก มีการด าเนินงานครบ 8 ข้อ 
 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 : มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบณัฑิต               

                  ท่ีพึงประสงค ์(ปีการศกึษา)

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :  ครบ 4 ข้อ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : ตัวบงชี้นี้ตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเหมาะสมและครบถวน 

กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีด าเนินการท้ังโดยมหาวิทยาลัยและโดยองคการนักศึกษา          

เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม            

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ประการ ไดแก  

1. ความรู  

2. ทักษะการคิด 

3. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

4. ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร และ  

5. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  

 

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1. มีการก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการสงเสริมการจัดกิจกรรม ท้ังโดยมหาวิทยาลัยและโดยองค

การนักศึกษาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตลอดจนสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา 

2. มีการสงเสริมและติดตามผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบถวนอยางนอยในกิจกรรมตอไปนี ้ 

2.1 กิจกรรมวิชาการ  
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2.2 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  

2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  

2.4 กิจกรรมนันทนาการ  

2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. มีการจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินโครงการหรือกิจกรรม  ท้ังท่ีด าเนินการโดย

มหาวิทยาลัยและโดยองคการนักศึกษาตอผูบริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวของทุกสิ้นปการศึกษา 

4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานท่ีแสดงวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม

กิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค อาทิ  

1. ค าสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะท างาน หนวยงานเพื่อท าหนาท่ีก าหนดแนวทาง      

การสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบ     

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. จ านวนและรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา จ าแนกตามประเภทกิจกรรม อาทิ กิจกรรม

วิชาการ กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ 

ตลอดจนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา  

4. เอกสารประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ นโยบายของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการสงเสริมงานกิจการ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

5. คูมือนักศึกษาจากฝายกิจกรรมนักศึกษา 

6. เอกสารรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาท้ังท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยและองคการ

นักศึกษา 

7. เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการจัดท าแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและ  

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. มีการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภทโดย        

อยางนอยตองด าเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้  

- กิจกรรมวิชาการ  

- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  

- กิจกรรมนันทนาการ  

- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

ความหมายของกิจกรรมกีฬาและการส่งเสรมิสุขภาพ และความหมายของกิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นดงันี้ 
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กิจกรรมหรือการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การจัดกลุ่มกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาหรือ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่นเดียวกันกับกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา

สิ่งแวดล้อม หมายถึง การจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมรักษา

สิ่งแวดล้อมจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
 

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยและองค

การนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา  

ค าอธิบายเพ่ิม (สกอ.) 

การติดตามประเมินผล  หมายถึง การจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมทั้งที่

ด าเนินการโดยสถาบันและโดยองค์การนักศึกษาประกอบด้วย วัตถุประสงค์ รูปแบบกิจกรรม จ านวน

ผู้เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน  ค่าใช้จ่ายจริงในการด าเนินงาน 

 การจัดกิจกรรม ควรมีการระบุ คุณลักษณะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ

กิจกรรม วิธีการด าเนินการและประเมินผล 
 

4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐานระดบั 4 ต่อเนือ่ง  หมายถงึ น าผลการประเมินไปพจิารณาเพื่อปรับปรงุการจดั

กิจกรรมทุกครัง้หลงัการประเมิน 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินงาน 1 – 2 ข้อแรก มีการด าเนินงาน 3 ข้อแรก มีการด าเนินงานครบ 4 ข้อ 
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ตัวบง่ชี้ท่ี 3.2.1 : ร้อยละของนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมกจิกรรม/โครงการพัฒนานกัศกึษา                                               

    ต่อจ านวนนกัศกึษา (ปีการศกึษา) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 60 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบาย 

 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีท้ังหมด โดย ไม่นับนักศึกษาซ้ า แม้ว่านักศึกษาคนนั้นจะเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา

นักศึกษาหลายโครงการก็ตาม 
 

สูตรการค านวณ : 

(จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา

นั้น)  

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

(จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดในปีการศึกษานั้น) 

x 100 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 39 ร้อยละ 40 –ร้อยละ 59 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

ข้อมูลที่ต้องการ : 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษานั้น 

2. จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมดในปีการศึกษานั้น 

 

 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

หลักการ  

มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเร่ืองการวิจัยท่ีแตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอมและความพร

อมของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทุกมหาวิทยาลัยจ าเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจ

มหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถด าเนินการในพันธกิจดานนี้ อยางมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ ภายใตจุดเนนเฉพาะของแตละมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดผลงานวิจัย และงานสราง

สรรคท่ีเกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชนจ าเปนตองมีสวนประกอบท่ีส าคัญสาม

ประการ คือ  

1. มหาวิทยาลัยตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถ

ด าเนินการไดตามแผน 
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2. คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน   

และพันธกิจดานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย  

3. ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง  

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

4. ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

5. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

ตัวบงช้ี จ านวน 7 ตัวบงชี้ ประกอบดวย  

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจ านวนอาจารย

ประจ า 

4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้ รับทุนท าวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อ

อาจารย์ประจ า 

4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อ

อาจารย์ประจ า 

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางป

ญญา หรืออนุสิทธิบัตร หรือน าไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและ ในระดับนานาชาติตอจ านวน

อาจารยประจ า  

4.5 รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจ า (เฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิต และ

วิจัย) 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 : มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

(ปีการศึกษา) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :  5  ข้อ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทาง 

การด าเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถด าเนินการไดตามแผนท่ี

ก าหนดไว ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแก
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นักวิจัยและ    ทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เคร่ืองมือ

อุปกรณท่ีเก่ียวของ     ตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและก าลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม  

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1. มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสงเสริมการบูรณาการและสอดคลองไปในแนว

เดียวกัน  กับภารกิจดานอ่ืนของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการด าเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนของมหาวิทยาลัย

และ            สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

2. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคอยาง        

ครบถวน และใชประโยชนไดจริง  

3. มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอ ท้ังทรัพยากรการเงิน 

ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควา หองปฏิบัติการและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  

4. มีกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และ   

ภาคอุตสาหกรรมในการท างานวิจัยและงานสรางสรรครวมกัน  

5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการสรางขวัญ

และก าลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  

6. มีการสรางทีมวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับสากล  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน :  

1. แผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและหลักฐานการด าเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและ

ปรับปรุง  

2. จ านวนโครงการการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและ     

แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย เชน ขอมูล หรือหลักฐานการจัดหาแหล

งทุน    ขอมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย ขอมูลการสนับสนุนทรัพยากรดานอ่ืนๆ ตอการวิจัย 

ขอมูลทุนวิจัยท่ีคณาจารยไดรับพรอมชื่อคณาจารย ขอมูลเก่ียวกับผลการวิจัยท่ีตีพิมพหรือเผยแพรในลักษณะ

อ่ืนๆ หรือ     การน าไปใชประโยชน ตลอดจนขอมูลหรือหลักฐานการสรางขวัญและก าลังใจแกนักวิจัย เปนตน  

4. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและทีมวิจัย  

5. เอกสารหลักฐานความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  

1. มีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ  

มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  

2. มีการจัดท าระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย และงานสรางสรรค์       

ท่ีใชประโยชนไดจริง  

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย และ

งาน  สรางสรรค  

4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  

5. มีระบบสรางขวัญและก าลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  

6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ัง ภาครัฐเอกชนและ

ภาคอุตสาหกรรม  
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108 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐานระดบั  6  มีระบบและกลไกสงเสรมิความ รวมมอืระหวางนกัวิจัยกับองคกรภายนอก

ทั้ง ภาครัฐเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม 

ระบบและกลไก 

ระบบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิต 

ในทีน่ี้จะเน้น  กระบวนการ ซึง่หมายถึง ขัน้ตอนการปฏิบัติงานทีม่ีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าจะตอ้งท า

อะไรบ้างเพือ่ใหไ้ด้ผลออกมาตามทีต่้องการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานต้องประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนั ไม่ว่า

จะเป็นในรูปของเอกสารหรอืสือ่อิเลก็ทรอนกิสห์รืออื่นๆ 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าใหร้ะบบมีการขับเคลือ่นหรอืด าเนนิอยู่ได้ โดยมกีารจัดสรรทรัพยากร มี

การจัดองค์กร หน่วยงานหรือกลุม่บุคคลผู้ด าเนินงาน 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการด าเนินการ 1 - 2 ขอ  มีการด าเนินการ 3 – 4 ขอ  มีการด าเนินการ 5 - 6 ขอ  
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 
 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 : มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ปีการศึกษา) 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : ครบ 5 ข้อ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อเผยแพรไปยังคณาจารย

นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนเปาหมายท่ีจะน าผลการวิจัยไปใช           

ประโยชน เปนเร่ืองท่ีมีความส าคัญส าหรับทุกมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยตองจัดระบบสงเสริม สนับสนุน       

ใหมีระบบการรวบรวม เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยอยางเหมาะสมกับผู

ใช แตละกลุม โดยสิ่งท่ีเผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือได และรวดเร็วทันเหตุการณ  

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1. มีการสงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในวงการวิชาการท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ  

2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเชื่อถือ

ได  และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน  

3. มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังนักวิชาการ นักศึกษา และชุมชนภายนอก

มหาวิทยาลัย  

4. มีกลไกในการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย            

ท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศ ในการน าผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน  

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ

งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน  

 

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน :  

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย และ               

งานสรางสรรค ประกอบดวย  

1. ค าสั่งหรือการมอบหมายคณะกรรมการ คณะท างาน หรือหนวยงานจัดท าระบบรวบรวม คัดสรร         

วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  

2. ระบบฐานขอมูลเพื่อเปนศูนยรวมสารสนเทศงานวิจัยรวมท้ังระบบ intranet, internet และ 

website    ท่ีเก่ียวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

3. กระบวนการด าเนินการเพื่อเผยแพรหรือถายทอดความรูไปสูวงการวิชาการ และการน าไปใช          

ประโยชนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

4. เอกสารหลักฐานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยหรือนักวิจัยกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย  

5. เอกสารการด าเนินงานดานการจัดการและคุมครองทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

110 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

6. ระเบียบ กฎเกณฑ และหรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรวบรวม คัดสรร เผยแพร และแลกเปลี่ยน

เรียนรูในทรัพยสินดานความรูจากการวิจัยไปยังทุกกลุมเปาหมาย ท้ังคณาจารย นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย

อ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

7. จ านวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการเผยแพรในวงวิชาการ หรือ        

น าไปใชประโยชน  

8. จ านวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูเพื่อประโย

ชน   แกชุมชนและสังคมผานชองทางตางๆ  

9. จ านวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมหาวิทยาลัยสนับสนุนใหจดสิทธิบัตร หรือซื้อขายทรัพยสิน     

ทางปญญา  

10. ชื่อเครือขายหรือหนวยงานท่ีมหาวิทยาลัยมีความรวมมือทางวิชาการอันเปนผลมาจากผลงานวิจัย  

และงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการวิชาการและ       

การน าไปใชประโยชน 

2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเชื่อถือ

ได  และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน  

3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเ ก่ียวของท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  

4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ  

การน าผลงานไปใชประโยชน  

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ

งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการด าเนินงาน 1 - 2 ขอ  มีการด าเนินงาน 3 ขอ  มีการด าเนินงาน 4 – 5 ขอ 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า (ปีงบประมาณ) 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :   134,000 บาท 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยน าเขา  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : ตัวบงชี้นี้ตองการวัดถึงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ท้ังท่ีมหาวิทยาลัย

จัดสรรใหเองและท่ีไดรับจากภายนอก เพื่อการสนับสนุนการท าวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีการศึกษาคนควา           

ซึ่งเปนท่ียอมรับ หรือมีการน าไปใชประโยชน และจ านวนเงินท่ีไดรับการสนับสนุนอาจรวมถึงวัสดุ อุปกรณ

เคร่ืองมือ   ตางๆ ท่ีอาจารยประจ าและนักวิจัยไดรับการสนับสนุนจากภายนอกส าหรับงานวิจัยและงานสราง

สรรค ในกรณี        ท่ีเปนวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ใหค านวณเปนจ านวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ  

 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องมีงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา ค้นคว้า หรือ

แสดงออกทางศิลปะอันเป็นท่ียอมรับ 

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของ ส าหรับการนับจ านวน

อาจารยประจ าและจ านวนเงินใหใชหลักเกณฑ ดังนี้  

1. จ านวนอาจารยประจ าใหนับรวมนักวิจัย และไมนับรวมอาจารยประจ าและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 

2. จ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัยและงานสรางสรรค จ าแนกเปนเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

และจากแหลงทุนตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

2.1 จ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหกับอาจารยและ

นักวิจัย โดยใหนับเฉพาะ วงเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนวิจัยในปีงบประมาณนั้นๆ  ไม่ใช่วงเงินที่เบิกจ่าย

จริงกรณีที่มีการเซ็นต์สัญญารับทุนระยะโครงการ 2 ปี หารเฉลี่ย การแบ่งสัดส่วนกรณีมีผู้วิจัยจากหลาย

คณะหรือหลายสถาบัน ให้แบ่งสัดส่วนตามที่คณะหรือสถาบันตกลงกัน  

2.2 จ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย จ าแนกตาม     

แหลงเงินทุน ดังนี้  

- แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 

- แหลงทุนตางประเทศ  

- หนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อ่ืน ๆ ท่ีไมใชแหลงทุนวิจัย  

- หนวยงานภาคเอกชน  

- แหลงอ่ืนๆ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

 

หมายเหตุ  

1. เงินท่ีจัดสรรให้เพื่อการวิจัยครอบคลุมถึงงบประมาณแผ่นดินและรายได้ของมหาวิทยาลัยท่ีได้

จัดสรรให้อาจารย์และนักวิจัยเพื่อท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

2. จ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหกับอาจารยและ

นักวิจัย โดยใหนับเฉพาะ วงเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนวิจัยในปีงบประมาณนั้นๆ  ไม่ใช่วงเงินที่เบิกจ่าย

จริง 

สูตรในการค านวณ : 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยที่มีการเซ็นสัญญารับทุนวิจัยในปีงบประมาณ2552

นั้นๆ  ไม่ใช่วงเงินทีเ่บิกจ่ายจริง 

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

จ านวนอาจาย์ประจ าและนักวิจัยในปีการศึกษา 2552  

 

เกณฑการประเมิน :  

- เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

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



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

113 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

ตัวอย่างการค านวณ 

  ในปีการศึกษา 2551 (ระหว่าง1 มิถุนายน 2551- 31 พฤษภาคม 2552 ) มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ได้จัดสรรทุนวิจัยให้กับคณาจารย์ต่างๆจ านวน 10 คณะ รวมท้ังสิ้น 37,500,000 บาทโดยมีคณาจารย์ท า

สัญญารับทุนเม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2551 ท้ังสิ้น 37,500,000 บาทนอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยจากภายนอกและลงนามในสัญญารับทุนเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2551 โดยเป็นทุนวิจัยต่อเนื่องเป็นเวลา 

2 ปีในวงเงินท้ังสิ้น 90,000,000 บาท 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)490 คนโดยในปี

การศึกษาดังกล่าวมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 90 คนและนักวิจัยลาศึกษาต่อ 50 คน 

เงินสนับสนุนการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นดังนี้ 

ตัวต้ัง 

จ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

=37,000,000+45,000,000 =82,000,000 บาท 

ตัวหาร 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง = (1,903-90)+(490-50)= 2,253 

ดังนั้น  เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

=  82,000,000  = 36,395.52  บาท 

        2,253  

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3.1: ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (ปีงบประมาณ) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 45 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบาย : 

1. เปรียบเทียบอาจารย์ประจ าและนักวิ จัยประจ า ท่ีได้ รับทุนท าวิ จัยและงานสร้างสรรค์ใน

ปีงบประมาณ 2551 ท้ังจากภายในมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า โดยให้น าเสนอใน

รูปร้อยละ 

2. ทุนท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ หมายถึง การได้รับเงิน วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆท่ีได้รับการ

สนับสนุนจากภายในสถาบันส าหรับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ในกรณีท่ีเป็นวัสดุ  อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ให้

ค านวณเป็นจ านวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ 

3. อาจารย์และนักวิจัยประจ า หมายถึง อาจารย์ประจ าทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์

พนักงาน รวมถึงจารย์พิเศษท่ีมีสัญญาการจ้างท้ังปีการศึกษา ( จ้างไม่ต่ ากว่า 9 เดือน ) และนักวิจัยประจ าได้แก่ 

ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจ้างท้ังปีการศึกษา ( จ้างไม่ต่ ากว่า 9 เดือน ) นับเฉพาะ



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

114 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

อาจารย์และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงในปีการศึกษา 2552 (ปฏิบัติงานจริงในปีการศึกษา 2552 และไม่ต่ า

กว่า     9 เดือน ) ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ 

4. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท่านนั้นจะได้รับทุนมากกว่า 1 ทุน ในรอบ                  

ปีการศึกษา 2551 

สูตรในการค านวณ : 

(จ านวนอาจาย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 

มหาวิทยาลัย/คณะในปีงบประมาณ 2552)  

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

(จ านวนอาจาย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ในปีการศึกษา 2552 ) 

x 100 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 - ร้อยละ34 ร้อยละ 35 – ร้อยละ 49 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  50 

ขอ้มูลที่ต้องการ : 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ในปีการศึกษา 2552 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท่ีได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน       

ในปีงบประมาณ 2552 

ท้ังนี้ต้องรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เช่น ถ้าประเมินในปีการศึกษา 2552 จะต้องรายงานข้อมูลของ          

ปีการศึกษา 2549, 2550  และ 2551 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3.2: ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก

สถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  (ปีงบประมาณ) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

ค่าเป้าหมาย  ≥ ร้อยละ 25 

ชนิดของตัวบงช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบาย 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก

มหาวิทยาลัย เทียบกับอาจารย์ประจ า ท้ังนี้ให้นับอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง

ไม่นับรวมอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อและไม่นับซ้ าแม้ ว่าอาจารย์ประจ าหรือ

นักวิจัยท่านนั้นจะได้รับทุนวิจัยหลาย   คร้ังในงบประมาณนั้นๆ 

 การได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หมายรวมถึง การได้รับเงิน วัสดุ อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือต่างๆ         ท่ีได้รับการสนับสนุนจากภายนอกส าหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ใน

กรณีท่ีเป็นวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ             ให้ค านวณเป็นจ านวนเงินตามราคาของส่ิงนั้นๆ 

 แหล่งทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย จ าแนกดังนี้ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

115 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 : ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์ท้ังในระดับชาติและใน

ระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (ปีงบประมาณ) 

 

1) แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช. เป็นต้น 

2) แหล่งทุนต่างประเทศ  

3) จากหนว่ยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่น  ๆท่ีไม่ใช่แหล่งทุนวิจยั 

4) จากภาคเอกชน 

5) จากแหล่งอื่นๆ 

สูตรการค านวณ 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ  1 - ร้อยละ 24 ร้อยละ 25 –ร้อยละ 39 มากกว่าร้อยละ 40 

 

ข้อมูลที่ต้องการ 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าในปีการศึกษานั้น ท้ังนี้ให้นับอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวม

อาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 

2. จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกในงบประมาณนั้น และ ไม่นับซ้ า

แม้ว่าอาจารย์ประจ า หรือนักวิจัยท่านนั้นจะได้รับทุนวิจัยหลายคร้ังในปีการศึกษานั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 40 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเปนผลิตภาพของมหาวิทยาลัย เกิดจากการติดตามความ            

กาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องของคณาจารย จึงเปนผลงานท่ีมีคุณคา สมควร           

สงเสริมใหมีการเผยแพรและน าไปใชประโยชนท้ังในเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ การสรางความรู      

ความเขาใจ  และสรางระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของผลิตภาพดังกลาว อาทิ การจดทะเบียน       

ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร จะชวยสนับสนุนใหงานวิจัยและงานสรางสรรคมีความคุมคาและ                

เกิดมูลคาเพิ่ม  

(จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก

มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2552 )  
x 100 

(จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในปีการศึกษา2552) 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

116 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของ ส าหรับการนับจ านวน

อาจารยประจ าและผลงานใหใชหลักเกณฑ ดังนี้ :  

1. จ านวนอาจารยประจ าและนักวิจัย ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ 

2. จ านวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

หรือ  อนุสิทธิบัตร หรือน าไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติ  

หมายเหตุ  

1. การเผยแพรผลงาน 1 เร่ืองมากกวา 1 คร้ัง ใหนับเพียงคร้ังเดียว โดยควรน าเสนอผลการเผย

แพร         ท่ีมีคุณภาพเชิงวิชาการมากท่ีสุด  

2. การตีพิมพในวารสาร นับเม่ือกองบรรณาธิการวารสารตอบรับแลว  

3. บทความท่ีไดรับการน าเสนอในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือ นานาชาติ หมายถึง 

บทความท่ีไมใชบทคัดยอส าหรับบทความท่ีไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

(proceeding)  

4. การรายงานขอมูลบทความท่ีไดรับการตีพิมพ ใหจ าแนกตามประเภทผลงานท่ีไดรับการตีพิมพใน

วารสารระดับตางๆ โดยระบุรายละเอียด ดังนี้  

- ชื่อ   เลมท่ี    และวัน   เดือน   ป ของวารสารท่ีตีพิมพ  

- ชื่อบทความ   และเลขหนา  

-  ชื่อผูเขียน  
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5. การนับจ านวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรท้ังในและตางประเทศใหนับ

เฉพาะท่ีไดรับการจดทะเบียนในปนั้น โดยไมนับรวมกรณีอยูในระหวางย่ืนจดทะเบียน และไมนับรวมการจด

ลิขสิทธิ์และการทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  

สูตรการค านวณ 

 

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

การน าไปใช้ประโยชนร์ะดับชาติ  หมายถึง  การน าไปใช้ประโยชน์นอกสถาบันโดยหน่วยงาน

ราชการระดับกรมหรือเทียบเทา่ข้ึนไปหรอืรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนหรือองคก์รกลางระดับชาตทิั้ง

ภาครัฐและเอกชน เชน่ สภาอุตสาหกรรม  สภาหอการค้าไทย 

การน าไปใช้ประโยชนร์ะดับชาติ   ไม่ว่าจะเป็นผลงานจะเกิดข้ึนในปีใดก็ตาม หากน ามาใช้

ประโยชน์ในปีนั้นสามารถน ามานับได้ แตก่ารนับจะไมน่ับซ้ า กรณีน าไปมาใช้ประโยชน์อย่างเดียวกัน 

โดยหน่วยงานเดียวกัน 

การน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ในทางการเรียนการสอนไม่นับเป็นการ

น าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ การนับบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ให้นับเฉพาะบทความจากการวิจัยและ

น าไปใช้ตีพิมพ์เท่านั้น ไมน่ับความทางวิชาการอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่งานวิจัย 

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายความรวมถึง สทิธิบัตรและอนุสทิธิบัตรทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ ต้องเป็นงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่ตพีิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาตหิรอืระดับนานาชาต ิ

เกณฑ์การประเมิน :  

- เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 - รอยละ 29  รอยละ 30 – รอยละ 39  มากกวาหรือเทากับรอยละ 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และหรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้ง

ในระดับชาติและระดับนานาชาติในปีงบประมาณ 2552)  
x 100 

(จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในปีการศึกษา 2552) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5 : ร้อยละของบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือใน

ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า (ปีงบประมาณ) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 20 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : การเผยแพรผลงานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยสรางข้ึนมีหลายชองทาง เร่ิมตั้งแตการเผยแพรใน     

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยอาจสงเสริมใหผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย         

ไดมีโอกาสเผยแพรในระบบสากลท่ีเปนท่ียอมรับมากข้ึน และการไดรับอางอิงในระบบสากลดังกลาวไมวาจะเป

น refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติจะสะทอนคุณภาพของผลงานวิจัย รวมท้ัง          

เปนการขยายฐานการเผยแพรไดกวางขวางข้ึน  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของส าหรับการนับจ านวน

อาจารยประจ าและบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง ใหใชหลักเกณฑดังนี้  

1. จ านวนอาจารยประจ าและนักวิจัยท้ังหมด รวมผูท่ีลาศึกษาตอ 

2. จ านวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน referred journal หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยสามารถนับผลงานของนักวิจัยและผลงานของอาจารยท่ีลาศึกษาตอไดดวย  

หมายเหตุ  

1. การนับบทความท่ีไดรับการอางอิงใน referred journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ ไมนับซ้ า แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายคร้ังก็ตาม  

2. บทความวิจัยในฐานขอมูลมาตรฐานสากลตามท่ีก าหนด ใหนับเฉพาะท่ีเปนบทความวิจัยเทานั้น       

ไดแก และ “ review “  

สูตรการค านวณ 

 

 

 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

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

 
 
 
 

(จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal หรือ 

ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปีงบประมาณ 2552) 
x 100 

(จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดและนักวิจัยในปีการศึกษา 2552) 
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ค าอธิบายเพ่ิมเติม  (สกอ.) 
บทความอ้างอิง หมายถึง บทความท่ีถูกอ้างอิงโดยงานวิจัยของผู้อ่ืน หากมีการอ้างอิงทุกปีให้นับผลงานอ้างอิงได้
ทุกปี หากบทความดังกล่าวได้รับการอ้างอิงหลายคร้ังในปีนั้น ให้นับได้เพียงคร้ังเดียวในปีนั้น 

 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 

หลักการ  
การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย/  มหาวิทยาลัยพึงให บริการ

วิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานท่ีมหาวิทยาลัยมีความ

เชี่ยวชาญ      การใหบริการวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม ให

ท้ังองคการ ภาครัฐและเอกชน องคการอิสระ องคการสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการให

บริการวิชาการ มีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เปนแหลงอางอิง

ทางวิชาการ         ใหค าปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามตางๆ 

หรือเพื่อชี้แนะสังคม   การใหบริการวิชาการนอกจากเปนการท าประโยชนใหสังคมแลว มหาวิทยาลัยยังไดรับ

ประโยชนในดานตางๆ คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะน ามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการ 

บูรณาการเพื่อใชประโยชน     ทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหนงทางวิชาการของ

อาจารย สรางเครือขายกับองคการ    ตางๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของ

มหาวิทยาลัยจากการใหบริการวิชาการดวย  

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  

1. มาตรฐานการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

3. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

ตัวบงช้ี จ านวน 6 ตัวบงชี้ ประกอบดวย  

5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

5.1.1 มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริหารวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา   

การเรียนการสอน และการวิจัย 

5.2  รอยละของอาจารยประจ าท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษาเปน 

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ    

หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจ า 

5.3  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจ า 

5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่อ

อาจารย์ประจ า 

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 : มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน    

(ปีการศึกษา) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : 5 ข้อแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยพึงมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมท่ีเปนรูปธรรม ก าหนดเปาหมายในการ           

ใหบริการวิชาการใหชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการจัดท าแผนด าเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคมของ         

คณะวิชา หนวยงาน มีการติดตาม ก ากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการทางวิชาการแกสังคม     

ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย  

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1. มหาวิทยาลัยจัดระบบและกลไก  เพื่อใหสามารถด าเนินงานตามนโยบายและแผนงาน                       

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

2. มีการก าหนดสัดสวนภาระงานการบริการวิชาการแกสังคมของบุคลากรตามจุดเนนของ     

มหาวิทยาลัย 

3. มีการประเมินผลการด าเนินงานบริการวิชาการแกสังคมตามนโยบายและแผนงาน  

4. มีการประเมินสัมฤทธิผลของความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน   และบูรณาการระหวางการ   

บริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจดานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย  

5. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคมใหเกิดประโยชน ตอท้ัง      

สังคมภายนอก และภารกิจทุกดานของมหาวิทยาลัย  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน :  

1. นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนด าเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม และหลักฐานการ

ด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ 

มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม เชน ค าสั่งแตงตั้งหรือ

มอบหมายผู รับผิดชอบ หลักฐานด าเนินการก าหนดสัดสวนมาตรฐานภาระงานดานการบริการวิชาการ                  

แก่คณาจารยและบุคลากร 

4. ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการ  

5. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะในการบริการวิชาการแกสังคม 

6. แผนบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน การวิจัยและการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

7. จ านวนโครงการหรือกิจกรรม ท่ีมีการน าความรูประสบการณจากการบริการวิชาการแกสังคม         

มาใชในการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

121 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 5.1.1 : มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการและวชิาชพีมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียน  การสอน  และการวจิัย (ปีการศกึษา) 

8. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลของการเชื่อมโยงการบริการวิชาการแกสังคม กับการเรียน           

การสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการจัดท านโยบาย แผนกลยุทธ และแผนด าเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 

2. มีคณะกรรมการ คณะท างานหรือหนวยงานด าเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนท่ี

ก าหนด 

3. มีการก าหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม  

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนด  

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม  

6. มีการจัดท าแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียน           

การสอน หรือ การวิจัย หรือ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณาการ

ระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย  

เกณฑการประเมิน :  

1. เกณฑท่ัวไป  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 1 – 2 ขอแรก มีการด าเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการด าเนินการ 5 - 7 ขอแรก 

 

 
 

 

 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : 5 ข้อ 

ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบาย 

 การท่ีสถาบันได้น าองค์ความรู้และมวลประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน และ

ประเทศชาติมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีแผนในการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใช้ในการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

2. มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใช้ในการเรียน การสอน         

อย่างน้อย 1 โครงการ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

122 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 : ร้อยละของอาจารย์ประจ ามีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม              

เป็นท่ีปรึกษาเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า (ปีการศึกษา) 

 

3. มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใช้ในการวิจัยอย่างน้อย 1 

โครงการ 

4. มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอนและ     

การวิจัยอย่างน้อย 1 โครงการ 

5. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ /วิชาชีพอย่างน้อย 1 

โครงการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 ข้อแรก 2 ข้อแรก 3 ข้อแรกขึ้นไป 

ข้อมูลที่ต้องการ 

1. แผนในการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการเรียน           

การสอน และการวิจัย 

2. โครงการ กิจกรรม หรือหลักฐานท่ีแสดงว่าได้น าองค์ความรู้และมวลประสบการณ์จาการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม ชุมชนและประเทศชาติมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :  ≥ ร้อยละ 40 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยน าเขา  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : อาจารยพึงมีภาระงานดานบริการทางวิชาการแกสังคมและด าเนินงานตามภาระงาน                

ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัยสรางระบบจูงใจใหอาจารยสนใจใหบริการทางวิชาการ สงเสริม

สนับสนุน   ใหอาจารยใหบริการทางวิชาการ จัดหากิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ และมีการจัดท า

ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการ  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ การนับจ านวน

อาจารยท่ีมีสวนรวมในการบริการวิชาการจะไมนับซ้ า แมวาอาจารยทานนั้นมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการ

บริการ   วิชาการของมหาวิทยาลัยหลายกิจกรรมหรือหลายโครงการหรือเปนท่ีปรึกษาหรือกรรมการหลายต า

แหนง และสามารถนับอาจารยประจ าท่ีลาศึกษาตอไดดวย ดังนั้น ตัวเปรียบเทียบจึงเปนจ านวนอาจารยประจ า

ท้ังหมด           ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  
 

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

123 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

การให้บรกิารวิชาการแกส่ังคมหมายถงึกิจกรรมโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอกหรอืเป็น

การจดัให้บริการ โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บรกิาร 

นบัเฉพาะการเปน็กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นวิทยากรท่ีอยู่ในแผนของสถาบัน และการ

เป็นกรรมการวิชาการวิชาชพี ระดับกรมหรอืหน่วยงานเทียบเท่าข้ึนไป หรือรัฐวิสาหกจิหรอืงค์การ

มหาชน หรอืองคก์รระดับชาตหิรือนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยรูะหวางรอยละ 1 - รอยละ 14 รอยละ 15 - รอยละ 24 มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 

 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 : รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอ 

อาจารยประจ า (ปีการศึกษา ) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 43 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : ตัวบงชี้นี้ตองการวัดจ านวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการ    

วิชาการแกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ   

จ านวนอาจารยประจ า  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของ (การนับจ านวนอาจารย   

ประจ าใหนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง)  

หมายเหตุ : การนับจ านวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึ่งโครงการ ใหสามารถนับกิจกรรม            

ยอยแทนการนับโครงการได  

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 
การนับจ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ให้นับเฉพาะโครงการ หรือในกรณีที่

โครงการได้ระบุกิจกรรมไว้ชัดเจนให้นับกิจกรรมแทนโครงการได้  แต่ท้ังนี้ ทุกกิจกรรมต้องมี

วัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลา กลุ่มผู้เข้ารับบริการและผลการประเมินทุกกิจกรรม สามารถ

นับซ้ าได้ ถ้าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการกับกลุ่มคนที่แตกต่างกัน 
 

 

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

124 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3.1: ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่อ

อาจารย์ประจ า (ปีการศึกษา) 

 

 

 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยรูะหวางรอยละ 1 – รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 

 
 

 

 
 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : 68 ,000 บาท 

ชนิดของตัวบงช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบาย 

 จ านวนค่าใช้จ่ายและมูลค่าท่ีใช้กับทุกโครงการ/กิจกรรมในการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่

ชุมชนสังคม      โดยไม่เรียกเก็บเงินใดๆ จากผู้รับบริการ ต่ออาจารย์ประจ า ท้ังนี้ให้นับอาจารย์

ประจ าเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ในการนับโครงการ/ กิจกรรมใน

การบริการวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชน ท่ีไม่เรียกเก็บเงินใดๆ จากผู้รับบริการ ให้นับรวมถึง

โครงการ/ กิจกรรมในการ บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน   สังคม ท่ีมีการเรียกเก็บเงินจาก

ผู้รับบริการในลักษณะท่ีเป็นการด าเนินการในเชิงธุรกิจหรือการด าเนินการเพื่อ          มุ่งแสวงหา

ผลก าไรเป็นหลักได้ด้วย 

 ค่าใช้จ่าย (in-cash) หมายถึง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดในรูปของตัวเงินท่ีใช้ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 มูลค่า (in-kind) หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีได้จากการค านวณเป็นจ านวนเงินเทียบเคียงจากบริการ                     

ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรท่ีเป็นบุคลากรของสถาบัน ค่าใช้อุปกรณ์ และสถานท่ี เป็นต้น 

สูตรการค านวณ 

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการเพื่อสังคมในปีการศึกษานั้น 

จ านวนอาจารย์ประจ าในปีการศึกษานั้น 

เกณฑ์การให้คะแนน 

                             

คะแนน 1 

                                    

คะแนน 2 

                                     

คะแนน 3 
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125 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 5.4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ปกีารศกึษา) 

 

ระหว่าง 1 - 4,999 บาท/คน ระหว่าง 5,000-7,499 บาท/คน มากกว่าหรือเท่ากับ 7,500 บาท/คน 

 

 

 

ข้อมูลที่ต้องการ : 

1. จ านวนค่าใช้จ่ายท่ีสถาบันใช้ไปในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนหรือ สังคมใน         

แต่ละปีการศึกษา 

2. มูลค่าท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีอาจารย์ประจ าของสถาบันได้ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน    

หรือสังคมในแต่ละปีการศึกษา รวมท้ังค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงงานท่ีใช้เพื่อประกอบการให้บริการวิชาการ           

ในปีการศึกษานั้น 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าในปีการศึกษานั้น ท้ังนี้ให้นับอาจารย์ประจ าเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่นับ

รวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 

 

 
 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :   ร้อยละ 85 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : การบริการวิชาการแกสังคม เปนการตอบสนองและแสดงรับผิดชอบตอสังคมซึ่งถือเปน   

บทบาทของมหาวิทยาลัยตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอย

เพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ท้ังประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาท่ีของรัฐ หรือ     

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจโดยท่ัวไปจะพิจารณา 4 ประเด็นส าคัญ คือ  

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 

2. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

3. ความพึงพอใจดานสิ่งอ านวยความสะดวก  

4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

แตส าหรับมหาวิทยาลัย นอกจากความพึงพอใจในสี่ประเด็นขางตนแลว ยังรวมถึงความพึงพอใจตอ   

บทบาทของมหาวิทยาลัย 3 ดาน คือ การเปนผูเตือนสติสังคม การชี้น าสังคม และการตอบสนองตอความตอง

การของสังคม  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ 75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
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126 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หลักการ  

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัย   

จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมการด าเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี            

จุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแตละมหาวิทยาลัย และมีการบูรณาการเขากับการ       

ผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการบริการวิชาการ รวมท้ังด าเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 5 ดาน ไดแก มาตรฐานดานนโยบาย ดานการสงเสริม ดานการสนับสนุน ดานการสราง

มาตรฐาน และดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงความรูทองถ่ินสูสากล อันจะเปนกลไกในการฟนฟู 

อนุรักษ         สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนราก

ฐานการพัฒนา          องคความรูท่ีดีข้ึน  

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  

1. มาตรฐานการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

3. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

4. ดัชนีบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพดานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักงานรับรองมาตรฐาน  

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

ตัวบงช้ี จ านวน 3 ตัวบงชี้ ประกอบดวย  

6.1 มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และ สร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม     

ต่อจ านวนนักศึกษา  (ปีงบประมาณ) 

6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าท่ีใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ   

และวัฒนธรรมต่องบด าเนินการ  (ปีงบประมาณ) 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 : มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ปีการศึกษา) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : 5  ข้อ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  
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127 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบงช้ี : มหาวิทยาลัยตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและการปรับใช

ศิลปวัฒนธรรม      ตางประเทศ โดยมีความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานภายในและภายนอกตามจุดเนนของ

มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการดานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสงเสริม การบูรณาการ

ศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโนบายและแผนงานดานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

2. มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีน าไปสูการสรางสรรคงานดานศิลปวัฒนธรรม  

3. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณ  การจัดหาแหลงทุนเพื่อการด าเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรม  

4. มหาวิทยาลัยมีการจัดท าฐานขอมูลเพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

5. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม  

6. มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรม  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิง เชน  

1. แผนงานดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและหลักฐานการด าเนินงานตามแผน  ตลอดจน        

การประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการการบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ 

มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม เชน ค าสั่งแตงตั้งหรือ

มอบหมาย    ผู รับผิดชอบ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรท างานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคม ขอมูลและหลักฐานการจัดกิจกรรมดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน  ขอมูลเก่ียวกับผลงานและงานสรางสรรคดาน

ศิลปวัฒนธรรม แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4. เอกสารหลักฐานความรวมมือและการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการก าหนด   

หรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรมท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 

2. มีการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและการด าเนินกิจกรรม       

อยางตอเนื่อง 

3. มีการบูรณาการงานดานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืนๆ  

4. มีการสงเสริมการด าเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ การจัดท า    

ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทาง

วิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 
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128 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ตัวบง่ชี้ท่ี  6.1.1: ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนรุักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลกัษณ์ 

ศิลปะและวัฒนธรรมตอ่จ านวนโครงการนักศึกษาท้ังหมด (ปีงบประมาณ) 

 

 

เกณฑ์มาตรฐานระดับ 4  มีการสงเสริมการด าเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ อาทิ การจัดท าฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การ

จัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

5. มีการก าหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนท่ียอมรับ      

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานท่ีหรือ            

เวทีแสดงผลงาน จัดท าวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการ                

ดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ  

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐานระดบั  6 มกีารเผยแพรและบรกิารดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

อาทิ มสีถานทีห่รือ เวทีแสดงผลงาน จดัท าวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมอืในการ

ใหการบรกิารวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสงัคมในระดับตางๆ 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 1 – 2 ขอแรก มกีารด าเนินการ 3 ขอแรก มีการด าเนินการ 4 - 6 ขอแรก 

 

 

 

 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :   ร้อยละ 1.90  

ชนิดของตัวบงช้ี :  ผลผลิต 

ค าอธิบาย : 

1. เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมท่ีสถาบันด าเนินการอนุรักษ์ พัฒนา สร้างเสริมวัฒนธรรม

รวมถึงศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา ท้ังนี้ในการสนับสนุนดังกล่าวอาจกระท าโดยผ่าน

กระบวณการสร้างบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรม  การบริการวิชาการ หรืออาจเป็นการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง กับจ านวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด แสดงในรูปร้อยละ 

2. ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ 

2.1 โครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิ

ปัญญาไทย กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การเกิด

ความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย ซึ่งเก่ียวข้องกับปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิต คือ อาหาร

พื้นบ้าน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบ้าน เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม ตลอดจนเคร่ืองใช้   ในชีวิตประจ าวัน 

บ้านเรือน หรือ การตกแต่งอาคาร สถานท่ี โดยเน้นวัฒนธรรมไทยหรือ วัฒนธรรมท้องถ่ิน อาจเป็น กิจกรรม/ 

โครงการ ท่ีหน่วยงา จัดข้ึนเองโดยตรง เช่น การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดท่ี

เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เช่น การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดท าอาหารไทย เป็น



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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ต้น หรือ กิจกรรมท่ีหน่วยงานจัดสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของ  กิจกรรมหลักอ่ืนๆ เช่ น การจัดเลี้ยงอาหาร

พื้นบ้าน ในงานสัมมนาระดับต่างๆ หรือ การรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาแต่งกายชุดพื้นบ้าน  การน าผ้า

พื้นบ้านมาตัดเป็นเสื้อ 5 ส หรือแบบยูนิฟอร์มประจ าหน่วยงาน เป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนให้มีกลุ่มหรือ

ชมรมผู้สนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ข้ึนในหน่วยงาน เช่น กลุ่มดนตรีไทย กลุ่มวรรณกรรม เป็นต้น 

2.2 โครงการ/ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย     ท้ังของท้องถ่ินและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาส

หรือเทศกาลต่างๆ ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนท้องถ่ิน ภายใต้ความ  เข้าใจท่ีถูกต้องถึงศรัทธาความ

เชื่อ และค่านิยม เพื่อให้สามารถน ามาปฏิบัติ อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ วันไหว้ครู วัน

ลอยกระทง วันสงกรานต์ วันท าบุญเดือนสิบ การท าบุญวันว่าง เป็นต้น 

2 .3 โครงการ/ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให้นับ

ได้    ทุกศาสนาท่ีมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในปัจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมการสวดมนต์ และการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น งานหล่อเทียน

พรรษาการทอดกฐิน การทอดผ้าป่า วันคริสต์มาส วันรายการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจน การสร้าง

บรรยากาศ      ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น ห้องละหมาด ห้องฝึกสมาธิ เป็นต้น 

2.4 โครงการ/ กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมท่ีนับถือความดีงามและ คุณธรรม 

จริยธรรมในยุคปัจจุบัน ซึ่งต้องค านึงถึงบริบทและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเร่ืองนั้นตั้งอยู่ในยุคปัจจุบัน ดังนั้น จึงควร

ส่งเสริม       ให้มีการท ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขต รูปแบบงานในเร่ืองวิถีชีวิตของไทย หรือ

ประเพณีไทย หรือ ท่ีเก่ียวข้องกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ ให้เกิด 

กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แล้วยังช่วยสร้างกิจกรรมเพื่อการดึงดูดให้เยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเร่ือง

ระบบคุณค่า และคุณธรรม จริยธรรมมากย่ิงข้ึน ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตการเข้าค่าย/ กิจกรรมพัฒนาจิต เป็นต้น ซึ่งอาจจัดส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น นักเรียน 

นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เป็นต้น 

2.5 โครงการ/ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีไทย และพื้นบ้าน 

ศิลปะการแสดง  ของไทยและพื้นบ้าน ประดิษฐ์ศิลป์ไทยและพื้นบ้าน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน

ต่างๆ อาจเป็นโครงการ/ กิจกรรม ท้ังในส่วนท่ีจัดข้ึนเองโดยตรง หรือการให้บริการการแสดงแก่หน่วยงาน

ต่างๆ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดง หนังตะลุง 

และการละเล่นพื้นบ้าน ต่างๆ เช่น ตะกร้อไทย สะบ้า หมากขุม เป็นต้น หรือการน ากลุ่มนักศึกษา/บุคลากร ไป

ร่วมกิจกรรมดังกล่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนจัดข้ึน เพื่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมทางศิลปะและวัฒนธรรมข้ึนเป็นต้น 

2.6 การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอ่ืนๆ อันเป็นการแสดงถึงความเข้าใจวัฒนธรรม    

ของชาติต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังนั้น การจัดให้นักศึกษา เยาวชน ประชาชน                

มีประสบการณ์ การเรียนรู้ วัฒนธรรมนานาชาติผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ นั้น มีความส าคัญต่อการด ารงอยู่       

อย่างมีความเข้าใจท่ีชัดเจนต่อวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ อันเป็นวัฒนธรรมโดยรวมของ

โลก ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ท่ีสื่อออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ดนตรี 

ศิลปการแสดง ประดิษฐ์ศิลป์ งานหัตถกรรมศิลปกรรมต่างๆ ท่ีอาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดง

ภาพยนตร์ ภาพถ่าย ภาพเขียน นิทรรศการวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานจัดข้ึนโดยตรง หือ

การให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ หรือการเข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงดนตรีสากลและดนตรี

ประจ าชนชาติต่างๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงาน

สร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมประเภทต่างๆ เช่น นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เป็นต้น 

3. กรณีงานท่ีจัดข้ึนโดยหน่วยงานภายนอกและขอความร่วมมมือให้สถาบันช่วย ให้สามารถนับได้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1.2: ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าท่ีใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ 

ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบด าเนินการ (ปีงบประมาณ) 

 

 

 

4. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา  หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถานอุดมศึกษาจัดข้ึนเพื่อ  

พัฒนานักศึกษาท้ังด้านการเรียนรู้ การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ัง

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจัดให้นักศึกษา ในปีงบประมาณ 2552 

สูตรการค านวณ  

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 1.4 ร้อยละ 15 – ร้อยละ 1.9 มากกว่าหรือเท่ากับ 2.0 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
1. จ านวนกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมใน

ปีงบประมาณนั้น 
2. จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเท่า (ปีงบประมาณ) 

 

 

 

 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :  ร้อยละ  3.40 

ชนิดของตัวบงช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบาย : 

1. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ

และวัฒนธรรมกับงบด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2552 แสดงในรูปร้อยละ 

2. ค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่มหาวิทยาลัยใช้ไปเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์

ศิลปะและวัฒนธรรมเทียบงบด าเนินการ 

3. ค่าใช้จ่าย (in-cash) หมายถึง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดในรูปของตัวเงินท่ีใช้ในการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4. มูลค่า (in-kind) หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีได้จากการค านวณเป็นจ านวนเงินเทียบเคียงจากบริการ           

ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรท่ีเป็นบุคลากรของสถาบัน ค่าใช้อุปกรณ์และสถานท่ี เป็นต้น 

(จ านวนโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ

และวัฒนธรรมในปีงบประมาณนั้น) 
x 100 

(จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเท่าในงบประมาณนั้น) 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

5.    งบด าเนินการ หมายถึง เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน 

และค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) งบด าเนินการให้คิดจากงบประมาณ

แผ่นดินและงบประมาณรายได้ (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน) ท้ังนี้ ให้คิดมูลค่า (in-kind) ด้วย 

 

สูตรการค านวณ 

(จ านวนค่าใช้จ่ายและมูลค่าใช้จ่ายที่ใช้เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้าง

เสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมในปีงบประมาณ 2552)  
x 100 

(งบด าเนินการในปีประมาณ 2552) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

0.01-0.49 %  ของงบด าเนินการ 0.50-0.99 %  ของงบด าเนินการ 
มากกว่าหรือ เท่ากับ 1 % ของ

งบด าเนินการ 

ข้อมูลที่ต้องการ : 

1. จ านวนค่าใช้จ่าย ท่ีมหาวิทยาลัยใช้ไปในการอนุรักษ์ พัฒนา และเสริมสร้างเอกลักษณ์ ศิลปะและ

วัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2551 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีได้จากการค านวณเป็นจ านวนเงินเทียบเคียงจากการท่ีมหาวิทยาลัยได้ใช้เพื่ออนุรักษ์ 

พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2552 

3. งบด าเนินการในปีงบประมาณ 2552 

 ท้ังนี้ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี เช่น ถ้าประเมินในปีการศึกษา 2552  จะต้องรายงาน

ข้อมูลของปีการศึกษา 2549 , 2550 และ 2551 

หมายเหตุ 

1. นับค่าใช้จ่ายและมูลค่าท่ีใช้จริง ไม่ใช่ท่ีตั้งงบประมาณ 

2. นับเฉพาะโครงการท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบให้ด าเนินการ



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

หลักการ  

มหาวิทยาลัยตองใหความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหนาท่ีในการ           

ก ากับดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ปจจัยท่ีมหาวิทยาลัยจะ ท าหนาท่ี              

บริหารจัดการใหมีคุณภาพไดแก ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ

เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีก าหนดไว โดยใชหลักการ

บริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี (good governance) 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  

1. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา  

2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

3. มาตรฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ  ราชการ ส านักงาน-

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

ตัวบงช้ี จ านวน 12 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 

7.1 สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน  มหาวิทยาลัย       

ใหแขงขันไดในระดับสากล 

7.2 ภาวะผูน าของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย  

7.3 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู  

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธ ารงรักษาไว ใหบุคลากร              

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือน าเสนอผลงานวิชาการ         

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

7.4.2 งบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ท้ังในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์

ประจ า 

7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ      

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  

7.6 ระดับความส าเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย  

7.7 รอยละของอาจารยประจ าท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  

7.8 มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  

7.9 ระดับความส าเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 : มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันองค์กรให้ 

                  แข่งขันได้ในระดับสากล (ปีการศึกษา) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :  5 ข้อ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : คุณภาพของสถานศึกษาจะมีทิศทางท่ีจะพัฒนาตอไปในอนาคตไดอยางดีหรือไมข้ึนอยู        

กับวามีสภามหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบ ใหความส าคัญ และโปรงใส ติดตามก ากับดูแลสถานศึกษาอยางใกลชิด       

มีสวนรวมในการก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร นโยบายของมหาวิทยาลัย ดูแลติดตามก ากับการด าเนินงานของ

สถานศึกษา มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยการศึกษาอยางสม่ าเสมอพิจารณาและใหขอเสนอแนะรายงาน          

ทางการเงินท่ีมหาวิทยาลัยน าเสนอ  

แนวปฏิบัติที่ดี  

1. สภามหาวิทยาลัยก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของมหาวิทยาลัยรวมกับมหาวิทยาลัย  

2. สภามหาวิทยาลัยติดตามผลการด าเนินงานท่ีส าคัญของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย อยางครบถ

วน  

3. มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางต่ ารอยละ 80 ของแผนในการประชุมแตละคร้ัง              

มีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 และตองสงเอกสารให กรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางนอย         

7 วันกอนการประชุม  

4. มีการประเมินงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุด โดยมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนและตกลงกันไวลวง

หนา  

5. สภาสภาบันบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน การปกปองผลประโยชน์ของผูมีสวนไดสวน

เสียโดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การสงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต

หลักคุณธรรม จริยธรรม การเปดโอกาสใหมีสวนรวมและมีการตรวจสอบการด าเนินงาน เปนตน  

6. มีการประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และเปดเผยตอสาธารณชนเปนประจ าทุกป 

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน :  

1. แผนการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

2. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาสภามหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ       

รอยละของจ านวนคร้ัง และรอยละของการเขารวมประชุมของกรรมการในการประชุมจริงของสภามหาวิทยาลัย 

หลักฐานจ านวนวันท่ีสงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย 85 

3. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวามหาวิทยาลัยมีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน การปกปอง   

ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การสงเสริมและตรวจติดตาม     

การปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรมภายในองคกร การเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบ             

สภามหาวิทยาลัย ตลอดจนการเปดเผยผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตอสาธารณชน เปนตน  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 : ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับขององค์กร (ปีการศึกษา) 

 

 

 

4. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาสภามหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย เชน เกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย      

รวมท้ังรายงานการน าผลท่ีไดไปปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัย  

5. ความส าเร็จของความรวมมือระหวางสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในการพัฒนายุทธศาสตร

นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศและการแขงขันได  

6. ความส าเร็จของการถายทอดนโยบายหรือทิศทางการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของ            

สภามหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลัย  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  

1. สภาสภาบันมีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของมหาวิทยาลัย  

2. สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมากกว าปละ       

2 คร้ัง  

3. มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางต่ ารอยละ 80 ของแผน ในการประชุม แตละคร้ัง           

มีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางนอย        

7 วัน กอนการประชุม  

4. สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ           

ท่ีตกลงกันไวลวงหนา  

5. สภามหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใช        

หลักธรรมาภิบาลท่ัวท้ังองคกร  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 1 - 3 ขอ มีการด าเนินการ 4 ขอ มีการด าเนินการครบ 5 ขอ 

 

 

 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :   4 ข้อ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : ปจจัยสนับสนุนท่ีส าคัญตอการเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัยคือผูบริหารทุกระดับ             

ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูน าท่ีดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม   รักความ           

กาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ แกปญหาและก ากับดูแล ติดตามผลการท างานของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางท่ีถูกตอง จะท าให

มหาวิทยาลัยเจริญรุดหนา    อยางรวดเร็ว  

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

135 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

แนวปฏิบัติที่ดี  

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ ในการวางแผน   

กลยุทธ มีการน าขอมูล สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนามหาวิทยาลัย  

2. มีความสามารถในการบริหารโดยค านึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผูสวนไดสวน

เสีย  

3. มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการก ากับดูแล ติดตามผลการท างานของมหาวิทยาลัย และ  

สามารถตัดสินใจแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

4. มีความสามารถดานการบริหารงานงบประมาณ บริหารรายได บริหารงานบุคคล และทรัพยากร

อ่ืนๆ  

5. สนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอ านาจใน           

การตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจใหรักมหาวิทยาลัย  

6. สรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและ            

มีจริยธรรม  

 

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน :  

1. แผนงานและ/ หรือหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะและ ภาวะผูน าของผูบริหาร     

หนวยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย และหลักฐานการด าเนินงานตามหลักเกณฑดังกลาว ตลอดจนการประเมิน  

และปรับปรุง  

2. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจน หลักเกณฑ

ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย เชน หลักเกณฑ    

การประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผูน าของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน    ข

อมูลเก่ียวกับผลงานและรางวัลดานการบริหารของผูบริหาร  

4. รายงานผลการประเมินผูบริหารหนวยงานทุกระดับ  

5. จ านวนผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูน า  

6. ความส าเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูน าของผูบริหาร และการเตรียมผูบริหารใน

อนาคต  

7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และสภามหาวิทยาลัยท่ีมีตอการบริหารงาน

มหาวิทยาลัยของผูบริหาร  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  

2. ผูบริหารด าเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูน าท่ีมีอยู่โดยค านึงถึง        

ประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย  

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจนและเปนท่ียอมรับ           

ในมหาวิทยาลัย  

4. มีการจัดท าแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และด าเนินการ     

ตามแผนอยางครบถวน  

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

136 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 1 – 2 ขอแรก มีการด าเนินการ 3 ขอแรก มีการด าเนินการครบ 4 ขอ 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 : มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก    

(ปีการศึกษา) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :  5 ข้อ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : มาตรฐานอุดมศึกษาขอท่ี 3 ก าหนดใหมหาวิทยาลัยมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู

และสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองค

ความรู ท่ีมีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนใน

องคกร     สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะส

งผลใหมหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประ

กอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยน

ความรู ท้ังภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การก าหนด

แนว วิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองค

กรใหดีย่ิงข้ึน 

แนวทางปฏิบัติที่ดี  

1. มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนและก าหนดตัวบงชี้และเปาหมายท่ีชัดเจนในการจัดการความรูเพื่อ        

มุงสูองคกรแหงการเรียนรู รวมท้ังมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของมหาวิทยาลัยรับทราบและเขาใจ

ตรงกันอยางท่ัวถึง  

2. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจัดการความรูตาม

ระบบ PDCA อยางตอเนื่อง  

3. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการน าเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก            

ดานการจัดการความรูมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย  

4. มหาวิทยาลัยมีการน าองคความรูและนวัตกรรมท่ีไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชน      

แกมหาวิทยาลัยและสังคม รวมท้ังมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน :  

1. แผนงานดานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยและหลักฐาน          

การด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบัง

คับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

137 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย         

เชน ค าสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/ คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก          

ดานการจัดการความรู ฐานขอมูลดานการจัดการความรู หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน เอกสารและสื่อเผยแพร    

ประชาสัมพันธตางๆ  

4. จ านวนบุคลากรและหนวยงานท่ีมีการน าความรูดานการจัดการความรูไปใช ในการปฏิบัติงาน  

5. จ านวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู  

6. จ านวนองคความรูและนวัตกรรมท่ีไดจากการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย  

7. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงความส าเร็จในการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย เชน 

จ านวนรางวัลตางๆ ท่ีบุคลากรไดรับจากการจัดการความรู ประสิทธิผลของการท างานท่ีเพิ่มข้ึน  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ 

เผยแพรใหประชาคมของมหาวิทยาลัยรับทราบ  

2. มีการด าเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความส าเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา          

รอยละ 50 

3. มีการด าเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความส าเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100  

4. มีการติดตามประเมินผลความ ส าเร็จของการจัดการความรู  

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูให เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 1 – 2 ขอแรก มีการด าเนินการ 3 ขอแรก มีการด าเนินการ 4 - 5 ขอ 

 หมายเหตุ – การรายงานผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้นี้ ถ้าเป็น ก.พ.ร. และ สมศ. ให้ใช้ข้อมูลตาม

ปีงบประมาณ ถ้าเป็นการรายงานผลการด าเนินต่อ สกอ. ให้ใช้ข้อมูลตามปีการศึกษา 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ปีการศึกษา) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :  4 ข้อ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : คุณภาพของการศึกษาจะเกิดข้ึน ถามหาวิทยาลัยมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพมีความรักองคกร        

มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานท่ีก าหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตาม

ศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการท างานองคกรมีการ

พัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการท่ีจะธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกร

ตลอดไป 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

138 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนา และรักษาบุคลากรอยางมี  

ประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย) 

2. มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความสามารถตรงกับ 

ภารกิจและสาขาวิชาชีพ ท้ังดานการฝกอบรม การเขารวมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ 

ตลอดจนมีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพและความสามารถสูงใหประสบความส าเร็จ  

3. มีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและตามศักยภาพ ความถนัด ความ

สนใจของแตละคน รวมท้ังมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าป 

4. มีคูมือการปฏิบัติงาน มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการท างาน โดยมีการก าหนด            

เสนทางเดินของต าแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน  

5. มีการจัดสวัสดิการและสรางเสริมสุขภาพท่ีดีแกบุคลากร รวมท้ังการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ     

การท างาน และสรางบรรยากาศท่ีดีท่ีจะท าใหบุคลากรท างานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองคการและน าผลมาใชในการปรับปรุงการ

บริหารงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิง เชน  

1. แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย และหลักฐานการด าเนินงานตามแผน 

ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ            

ขอบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เชน หลักเกณฑการรับเขา สวัสดิการ

และสิทธิประโยชน ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เปนตน  

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เชน ค าสั่งแต

งตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/ คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการท างาน           

ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน  

4. จ านวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาและเลื่อนต าแหนง เชน การฝกอบรม การศึกษาตอ การเขา    

รวมประชุมวิชาการ ตลอดจนการเลื่อนข้ัน เลื่อนต าแหนงวิชาการ  

5. สถิติการเขาออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท  

6. สถิติเก่ียวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ของบุคลากร  

7. ความส าเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ท้ังแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และ     

ระยะยาว  

8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และน าผลการประเมินไปปรับปรุง  

9. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เชน ระดับความส าเร็จของการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จ านวนบุคลากรท่ีไดรับรางวัลตางๆ ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และ

นานาชาติ  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน        

เชน    การสรรหา การจัดวางคนลงต าแหนง การก าหนดเสนทางเดินของต าแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม 

ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญก าลังใจ มาตรการ

ลงโทษ รวมท้ังการพัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรท างานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความส าเร็จและกาวหนา           

ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  

6. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนา  เพื่อใหดีข้ึน  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 1 - 2 ขอแรก  มีการด าเนินการ 3 – 4 ขอแรก  มีการด าเนินการ 5 - 6 ขอแรก  
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4.1: ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีเข้าประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการ ท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ  (ปีการศึกษา) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :  ร้อยละ 60 

ชนิดของตัวบงช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบาย 

 ร้อยละอาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ     

ท้ังในและต่างประเทศในปีการศึกษานั้น  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ท้ังนี้ให้นับอาจารย์ประจ าเฉพาะท่ีปฏิบัติงาน

จริง ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ การแจงนับอาจารย์ประจ าท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทาง

วิชาการ ในแต่ละปีการศึกษาจะไม่นับซ้ า ถึงแม้ว่าอาจารย์ผู้นั้นจะเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน     

หลายคร้ัง 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ได้แก่  
1. ผลงานทางวิชาการท่ีได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิ จัยท่ีเหมาะสมกับ

สาขาวิชา  
2. การแสดงออกทางศิลปะอันเป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  
3. งานท่ีได้รับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรท้ังในและต่างประเทศ 
4. การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา       

หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  
5. สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม และจิตรกรรม  

สูตรการค านวณ  

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการใน            

ปีการศึกษานั้น X 
100 

 จ านวนอาจารย์ประจ า ในปีการศึกษานั้น  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 - ร้อยละ 39   ร้อยละ 40 – ร้อยละ 59 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

ข้อมูลที่ต้องการ  
1. จ านวนอาจารย์ประจ า ในปีการศึกษานั้น เฉพาะอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีน าเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ ในปีการศึกษานั้น 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีน าเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ในปีการศึกษานั้น 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 
 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4.2 : งบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ท้ังในประเทศและต่างประเทศต่อ

อาจารย์ประจ า  (ปีงบประมาณ) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : ≥ 15,000 บาท 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบาย 

จ านวนเงินท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารย์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า นับรวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อด้วย 

  เงินท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารย์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่เงินท่ีใช้เพื่อ  
1. การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ 

2. การส่งบุคลากรไปอบรม หรือดูงาน 

3. การฝึกอบรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ 

สูตรการค านวณ   

งบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 นั้น 
จ านวนอาจารย์ประจ าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 นั้น 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ระหว่าง 1-9,999 บาท/คน ระหว่าง 10,000-14,999 บาท/คน มากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท/คน 

ข้อมูลที่ต้องการ  : 
1.  จ านวนอาจารย์ประจ า ในปีการศึกษานั้น นับรวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อด้วย 
2.  จ านวนเงินท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ในประเทศ ในปีงบประมาณนั้น 
3. จ านวนเงินท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ในต่างประเทศในปีงบประมาณนั้น 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4.3 : ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะใน

วิชาชีพ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ (ปีการศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 80 

ชนิดของตัวบงช้ี :   ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบาย 

 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพในประเทศ        

และต่างประเทศ ต่อบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท้ังหมด โดยนับรวมบุคลากรท่ีลาศึกษาต่อด้วย แต่จะไม่นับ

ซ้ าแม้ว่าบุคลากรสายสนับสนุนท่านนั้น จะได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพหลายคร้ังในปีการศึกษา

นั้น       ก็ตาม 

บุคลกรสายสนับสนุน (Non-academic) หมายถึง บุคลากรสายช่วยวิชาการ สายการจัดการและธุรการ    

การพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ได้แก่  

1. การส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาต่อ 

2. การส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน 

3. การฝึกอบรมท่ีสถาบันจัดข้ึนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย

สนับสนุน   

 

สูตรการค านวณ   

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 

และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในปีการศึกษานั้น X 100 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนในปีการศึกษานั้น  

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 - ร้อยละ 54 ร้อยละ 55 – ร้อยละ 79 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

 

ข้อมูลที่ต้องการ  : 

1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนในปีการศึกษานั้น นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนท่ีลาศึกษาต่อด้วย 

2.  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้ รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ในประเทศ                  

ในปีการศึกษานั้น 

3. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพในต่างประเทศ               

ในปีการศึกษานั้น 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

143 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ปีการศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :  5 ข้อ 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยน าเขา  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ควรตองพัฒนาข้ึนจากนโยบายและการวางแผนระดับ

มหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนระบบท่ีสมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย เปนระบบท่ีใชงานไดท้ังเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการ

ปฏิบัติงาน  ตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน  ตลอดจน

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ท้ังนี้ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจ

ของผใูชมีระบบ        ปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ มีระบบส ารองและกูคืน ตลอด

จนเปนระบบท่ีมีแผน   จัดการกับเหตุการณท่ีไมคาดคิด  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน :  

1. นโยบายในการจัดท าระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

2. ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและประเมินความพึงพอใจ    

ของผใูชฐานขอมูล  

4. รายงานการน าผลการประเมินในขอ 3 ไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีนโยบายในการจัดท าระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  

5. มีการน าผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  

6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายกับส านักงานคณะกรรมการ    

การอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานท่ีก าหนด  

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

          เกณฑ์มาตรฐานในตัวบ่งนี้ครอบคลุมระบบฐานข้อมูลท้ัง 3 ด้าน ได้แก่การบริหาร การเรียนการสอน

และการวิจัยและผู้บริหารสามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจ 

 

 

เกณฑการประเมิน :  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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144 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 7.6 : ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน       

การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (ปีการศึกษา) 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 1 ขอแรก มีการด าเนินการ 2 ขอแรก มีการด าเนินการ 3 - 6 ขอแรก 

 

 

 

 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :   5 ข้อ 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารท่ีมหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหประชาชน            

เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยในทางตรงหรือทางออม              

การท่ีมหาวิทยาลัยจะมีระบบการบริหารท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากข้ึนนั้น พิจารณาจากการ       

ท่ีมหาวิทยาลัยมีระบบการท างานท่ีเปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ท่ีมีการประยุกตใชในระดับสากล        

5 ประการ ดังนี้  

1. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจท่ีหนวยงานด าเนินการโดยมีชองทางในการใหขอมูล            

ขาวสารแกนิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน  

2. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเก่ียวกับภารกิจของมหาวิทยาลัยอยาง

สม่ าเสมอ  

3. มีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีไดรับจากผูรับบริการและผูท่ีเก่ียวของไปประกอบการปรับปรุงระบบ        

การใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับ

บริการ ประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  

4. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงาน    

ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพื่อรวมก าหนดทิศทางนโยบายของ

มหาวิทยาลัย การตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน  

5. ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกท่ีเปนรูปธรรมให          

ภาคประชาชน หรือผูท่ีเก่ียวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการด าเนินงานและ

ผลส าเร็จ ในการท างานของมหาวิทยาลัย  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน :  

1. หลักฐานการด าเนินงานในเร่ืองการเปดเผยขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส อยางนอย 5 ชอง

ทาง จากเอกสารตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ เว็บไซต การโฆษณา โลโก การจัดนิทรรศการ การ

แถลงขาว  

2. หลักฐานการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตางๆ เชน ตูรับฟงความ- 

คิดเห็น ศูนยขอมูล หองสมุด หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตูปณ.เพื่อรับเร่ืองรองเรียน การจัดเวทีรับฟงความ

คิดเห็น เว็บไซต เว็บบอรด 

3. หลักฐานการน าความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน ดังนี้  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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145 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.7 : ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ

หรือนานาชาติ (ปีการศึกษา) 

 

 

3.1 มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอมูลท่ีไดจากการรับฟงความ

คิดเห็น  

3.2  มีผลสรุปจากระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

3.3  มีบันทึกขอความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรือรูปแบบอ่ืนๆ   ท่ี

แสดงวามีการน าเสนอผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปก าหนด แนวทาง หรือแผนการบริหารงาน  

4. หลักฐานการมีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ดังนี้  

4.1 ค าสั่งแตงตั้งท่ีปรึกษาภาคประชาชน 

4.2 รายชื่อหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคลท่ีเปนท่ีปรึกษาภาคประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม         

อยางตอเนื่อง  

4.3 รายงานการประชุมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมของท่ีปรึกษาภาคประชาชน  

4.4 การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอ่ืน ๆ ระหวางมหาวิทยาลัยท่ีปรึกษาภาคประชาชน  

5. หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  โดยมีการ

ด าเนินงาน  อยางเปนรูปธรรม ดังนี้  

5.1 ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนท่ีก าหนดไวอยาง

ชัดเจน  

5.2 กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรือเร่ืองท่ีมีการตรวจสอบ  โดยภาค

ประชาชน  

5.3 รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ

เว็บไซด นิทรรศการ  

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนท่ีรับรูกัน โดยท่ัวถึง        

อยางนอย 3 ชองทาง  

3. มีการน าความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและมี      

การด าเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

4. มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และมีการด าเนินกิจกรรม       

รวมกันอยางตอเนื่อง และชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 1 - 2 ขอแรก มีการด าเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการด าเนินการครบ 5 ขอ 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :   ≥ ร้อยละ 2 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : มหาวิทยาลัยพึงสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ             

ใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย และความเปนเลิศทางวิชาการ     การสงเส

ริมใหคณาจารยไดเสนอผลงานในเวทีตางๆ จนไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ   หรือ

นานาชาติ จะเปนการสงเสริมใหอาจารยสรางผลงานท่ีมีคุณภาพและเปนเกียรติภูมิตอตนเอง มหาวิทยาลัย และ

ประเทศชาติ  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ อาจารยประจ าให

นบัรวมนักวิจัยและการนับผูไดรางวัลสามารถนับซ้ าไดหากไดรับหลายรางวัลและสามารถนับรวมอาจารย

ประจ า   และนักวิจัยที่ลาศึกษาตอไดดวย  

เกณฑการประเมิน :  

- เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.1 - รอยละ 0.99 รอยละ 1 – รอยละ 1.99 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 และ 

2. อยางนอยรอยละ 50 ของผทูี่ไดรับ

รางวัลในขอ 1 เปนรางวัลดานการ

วิจัย หมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แตไม

ไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2  

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 

ในรอบปีการศึกษา 2551มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีอาจารย์ประจ าท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ต่อ)1903 คน บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเป็นนักวิจัยท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)490 คน โดยในปี

การศึกษาดังกล่าวมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 90 คนและนักวิจัยลาศึกษาต่อ 50 คน  ในรอบปีการศึกษาดังกล่าว

อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติใน

ด้านการวิจัย 56 คน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 27 คน และด่านอ่ืนๆจ านวน 2 คน  ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ี

ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นดังนี้ 

ตัวต้ัง   จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมนักวิจัย)ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ

หรือนานาชาติรวมทุกประเภท =56+27 +2 = 85 คน 

ตัวหาร   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด (ท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) = 

1903+490=2393 คน 
 

สูตรในการค านวณ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

147 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8 : มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา(ปีการศึกษา) 

 

จ านวนอาจารย์ประจ ารวมนักวิจัยท่ีได้รับผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติรวมทุกประเภท x100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด (ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 

ดังนั้น ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัลทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

=  85 x 100   = 3.55 % 

     2393 

ส าหรับเกณฑ์คะแนน 3 ในข้อ 2 ของกลุ่มสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัยให้ค านวณ ดังนี้ 

ตัวต้ัง   จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมนักวิจัย)ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ

หรือนานาชาติรวมด้านการวิจัย  =  56   คน 

ตัวหาร   จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมนักวิจัย)ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ

หรือนานาชาติรวมทุกประเภท  =56+27 +2 = 85 คน 

สูตรในการค านวณ 

จ านวนอาจารย์ประจ ารวมนักวิจัยท่ีได้รับผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติรวมด้านการวิจัย x100 

จ านวนอาจารย์ประจ ารวมนักวิจัยท่ีได้รับผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติรวมทุกประเภท 
 

ดังนัน้ร้อยละของผูไ้ด้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ต้องเปน็รางวัลด้านการวิจัย 

= 56x 100    = 65.88 %   

85 

 

 

 
 

 

 

 

ค่าน้ าหนัก    1 

เป้าหมาย :  5 ข้อแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปจจัย และควบคุม

กิจกรรม รวมท้ังกระบวนการด าเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีองคกรจะเกิดความเสียหาย (ท้ัง

ในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบัง

คับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน

อนาคตใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบโดยค านึงถึงการ

บรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนส าคัญ  

แนวปฏิบัติที่ดี :  

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  โดยองคประกอบของ

คณะกรรมการ ควรมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนท่ีรับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

2. การระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ควรประกอบดวยความเสี่ยงท่ีครอบคลุมในดานตางๆ ดังนี้  

2) ความเสี่ยงดานงบการเงินและงบประมาณ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

3) ความเสี่ยงดานกลยุทธ  

4) ความเสี่ยงดานนโยบาย  

5) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  

6) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก  

3. การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาสและ

ผลกระทบจากสูงมายังต่ า เพื่อก าหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอเปาหมายองค

กร  ไดงายข้ึน 

4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใชแนวคิดของ 4 T เขามาชวย คือ 

Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอน หรือกระจาย Terminate : หยุดหรือหลีกเลี่ยง  

5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใชประโยชนในการควบคุม หรือ      

ลดโอกาสของความสูญเสียท้ังในแงโอกาสและผลกระทบได  

 

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน :  
1. แผนงานดานการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา และหลักฐาน     

การด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา เชน ค าสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน / คณะกรรมการ                  
ผูรับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร กลยุทธ พรอมเปาหมายของมหาวิทยาลัย  

4. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงท่ีจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ            

ความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมาย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูมีอ านาจสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
รายงานการจัดล าดับความส าคัญของปจจัยเสี่ยง รายงานข้ันตอน หรือรายละเอียดการด าเนินงานตามแผน   
รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุ       
เปาหมายตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เอกสารการประเมินผล การน าระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใชในมหาวิทยาลัย/ ส านัก 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน    

ทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทส าคัญใน          
การก าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือความลมเหลว          

หรือ ลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปจจัยเสี่ยง  
3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ           

ในการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการด าเนินการแกไข        
ลดหรือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม  

4. มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
5. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการก าหนดแนวทางและ               

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 1 - 2 ขอแรก มีการด าเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการด าเนินการครบ 5 ขอ 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.9 : ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับ

บุคคล (ปีการศึกษา) 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :   5 ข้อแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : ความส าเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง 

ความส าเร็จท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบประเมินผลการด าเนินงานภายใน โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถาย

ทอดเปาประสงค ตัวบงชี้ตามพันธกิจ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบก าหนดเป

นตัวบงชี้ของการด าเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดท าค ารับรองการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามเปาหมาย  

 

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน :  

1. หลักฐานท่ีแสดงวามหาวิทยาลัยไดจัดท าแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลและแผนงาน      

การประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย 

2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร  

3. หลักฐานแสดงการจัดท า Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะ หรือเทียบเทา  

4. หลักฐานแสดงถึงการก าหนดตัวบงชี้และเปาหมายและการจัดท าค ารับรองระหวางผูบริหารระดับ

มหาวิทยาลัยกับผูบริหารระดับคณะ 

5. หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบงชี้ และเปาหมาย  

6. หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการด าเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลท่ีก าหนดไวไดครบถ

วน  และสม่ าเสมอ  

7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  

8. หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมท่ีมีการประเมินผลการด าเนินงาน และมีผลคะแนนท่ีไดจาก

การประเมินผลการด าเนินงานดังกลาว  

9. หลักฐานท่ีแสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ โดยมีการน าผลการประเมินผล                

การด าเนินงานมาใชประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ  
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย  

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย  

3. มีการก าหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

4. มีการจัดท า Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยก าหนดเปาประสงคของ  

แตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย  

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในระดับคณะหรือเทียบเทา 

6. มีระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามค ารับรองของผูบริหาร

ระดับ     ตางๆ  

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามค ารับรอง  

8. มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 1 - 4 ขอแรก มีการด าเนินการ 5 - 7 ขอแรก มีการด าเนินการครบ 8 ขอ 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 
 
 

หลักการ  
การเงินและงบประมาณเปนสิ่งท่ีส าคัญอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัยการศึกษา โดยปกติแหลงเงินทุน      

ของมหาวิทยาลัยการศึกษาไดมาจากงบประมาณแผนดิน (ส าหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายไดเชน               
คาเลาเรียนของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารมหาวิทยาลัย
การศึกษาจะตองท าความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายท้ังหมดตอจ านวนนักศึกษา ทรัพยสิน
ถาวรตอจ านวนนักศึกษา คาใช้จายท่ีมหาวิทยาลัยใชส าหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จ าแนกตามกลุมสาขา รายได
ท้ังหมดของมหาวิทยาลัยการศึกษาภายหลังจากหักงบด าเนินการท้ังหมด  งบประมาณในการพัฒนาอาจารย      

ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณท่ีประหยัดไดหลังจากท่ีปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน      
สิ่งเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถานศึกษาท่ีเนนถึงความโปรงใส        
ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคมุคามีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด  

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  
1. แผนพัฒนาการเงินระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
2. แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาประจ าป  
3. มาตรฐานการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานการประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  
5. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
6. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของส านักงบประมาณ  
7. รายงานงบประมาณแผนดิน (สถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได  

ตัวบงช้ี จ านวน 5 ตัวบงชี้ ประกอบดวย  
8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ         

อยางมีประสิทธิภาพ 
8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน  (ปีงบประมาณ) 

8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวนนักศึกษา (บาทต่อคน) 
8.2.2 ค่าใช้จ่ายท้ังหมดต่อจ านวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์ปกติ) 
8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ   
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และ

งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ปีงบประมาณ) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย : ครบ 7 ข้อ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีแผนกล
ยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการด าเนินงานโดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน ท้ัง
จากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดจากคาบ ารุงการศึกษา รวมท้ังรายไดอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยไดรับ มีการน า
เงินรายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจายตามหมวดตางๆ มีการจัดท า
รายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีการน าระบบโปรแกรมสามมิติดานการเงินมาใช รวมท้ัง 
มีผูตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายท้ังหมด 
ท้ังดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร    
เชน คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา คาใชจาย   ในการวิจัย          ค
าใชจายของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการวิชาชีพ คาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒธรรมตองบด าเนินการ สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ค

าใชจายท้ังหมดตอนักศึกษา ระดับความส าเร็จของการประหยัดงบประมาณ รายจายลงทุน คาใชจาย  ดานไฟฟา 
น้ ามันเชื้อเพลิง งบประมาณท่ีประหยัดได รอยละเงินเหลือจายสุทธิตองบประมาณด าเนินการ        และตนทุนต
อหนวยผลผลิตรายหลักสูตร  

แนวทางปฏิบัติที่ดี :  
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย ใน

ทุกๆ ดาน ท้ังการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ัง สงเสริม
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ท้ังในสวนของการจัดหาแหลงเงิน วิธีการท่ีไดมาซึ่ง       
แหลงเงิน รวมท้ังวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

3. มีการจัดท าระบบฐานขอมูลทางการเงิน เพื่อใหสามารถตรวจสอบได ตลอดเวลา และสามารถน า         

ขอมูลใหแตละหนวยงานน ามาใชในการบริหาร และการตัดสินใจ  
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย สามารถปดงบบัญชี

ไดอยางนอยทุก 6 เดือน และเสนอขอมูลใหผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจ ในภาพรวมขององคกร รวมท้ังการ
น าเสนอรายงานฐานะทางการเงินใหสภามหาวิทยาลัยทราบอยางนอย ปละ 2 คร้ัง 

5. รายงานทางการเงิน สามารถบงชี้ถึงขอมูลทางการเงินทุกดานท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของการ     
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อตรวจ ติดตาม การใชเงินของทุกหนวยงานยอย          
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ตลอดจนใหขอเสนอแนะแกหนวยงานยอย รวมท้ัง     
เสนอผลการตรวจสอบภายในและภายนอกใหคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย  

7. ผูบริหารระดับสูงใหความส าคัญกับรายงานทางการเงิน และขอเสนอแนะของของหนวยงาน   

ตรวจสอบภายในและภายนอก ตลอดจนขอเสนอแนะอ่ืนๆจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาหาแนวทาง
ปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงตอไปนี้ :  
1. แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตรทางการเงินของมหาวิทยาลัย  
2. งบประมาณประจ าป ของมหาวิทยาลัย  
3. แหลงของงบประมาณรายได จากแหลงตางๆ  
4. การจัดสรร งบประมาณ คาใชจาย ใหกับหนวยงาน  
5. วิธีการใชเงิน การบันทึกบัญชี การติดตามผลการใชเงินของหนวยงาน  
6. ผลจากการจัดท าระบบบัญชีสามมิติของมหาวิทยาลัย  
7. ฐานขอมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย  
8. รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย และการน าขอมูลทางการเงินไปใชในการตัดสินใจ  
9. การคิดคาใชจายตอหัวของนักศึกษา ตนทุนผลผลิต  
10. รายงานฐานะทางการเงินตอสภามหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย  
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  
3. มีการจัดท าระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถน าไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะห

สถานะทางการเงิน  
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอยางเปนระบบอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
5. มีการน าขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ     

ความม่ันคงขององคการอยางตอเนื่อง  
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบ และกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และน าขอมูลจากรายงานทาง  

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 1 – 4 ขอแรก มีการด าเนินการ 5 – 6 ขอแรก มีการด าเนินการครบ 7 ขอแรก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2 : มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน (ปีงบประมาณ) 

 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :   3 ข้อแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย      
ให้เกิดประโยชนสูงสุด แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานท่ีสอดคลองกับสถานการณในโลกยุคปจจุบัน  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน :  
1. แผนงานดานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันของมหาวิทยาลัย พรอม        

เปาหมายและหลักฐานการด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  
2. โครงการบริหารการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันของมหาวิทยาลัย     

ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของ  
3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกัน

ของมหาวิทยาลัย เชน ค าสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/ คณะกรรมการ               
ผูรับผิดชอบหลัก รายงานผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรรวมกันของมหาวิทยาลัย                  

ระบบฐานขอมูลทรัพยากรกลางท่ีเชื่อมโยงทุกหนวยงาน รายงานการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใช   

ทรัพยากรรวมกัน  

แนวทางปฏิบัติที่ดี :  
1. มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยรวมท้ังการใช ทรัพยากร      

ภายในและภายนอกรวมกัน  
2. มหาวิทยาลัยก าหนดกลไกการด าเนินงานบริหารและใชทรัพยากรรวมกันท่ีเปนรูปธรรม อาทิ การ       

แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและด าเนินงาน การจัดท าแผนการใชทรัพยากร  
3. มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรเชื่อมโยงท้ังมหาวิทยาลัยและสามารถเรียกใชได        

อยางคลองตัว 
4. มีระบบการติดตามประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกัน  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย 
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนนอกมหาวิทยาลัย 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน  
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ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 
เกณฑ์มาตรฐานระดับ 5  มีผลการประหยัดงบประมาณให้แสดงหลักฐานการประหยัดงบประมาณจากการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน 
 

 
ตัวบ่งชี้ 8.2.1   สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวนนักศึกษา (บาทต่อคน)(ปีงบประมาณ) 
 

ค่าน้ าหนัก  1 

ค่าเป้าหมาย ≥ 100,000 บาท 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบาย 
การแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพด้านทรัพยากรการเงินของสถาบัน ในระยะ

ยาว 
สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์ที่สถาบันครอบครองในฐานะนิติบุคคลตามกฎหมายโดย

จัดเป็นประเภทย่อย 3 ประเภท คือ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดิน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสินทรัพย์ถาวร 

จะแสดงถึง  การจัดสรรเงินของมหาวิทยาลัยที่จะน าไปใช้จ่ายในหมวดครุภัณฑ์และการก่อสร้างอาคาร 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้นับรวมทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับ

ปริญญาเอก 

สูตรการค านวณ  
(สินทรัพย์ถาวรในปีงบประมาณนั้น)  

(จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณนั้น) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระหว่าง  1 - 64,999 บาท/คน ระหว่าง 65,000 - 99,999 บาท/คน  100,000 บาท/คน 

ข้อมูลท่ีต้องการ : 
1. สินทรัพย์ถาวรจ าแนกตามค านิยาม ได้แก่ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดิน   
2. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณนั้น 
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ตัวบ่งชี้ 8.2.2   ค่าใช้จ่ายท้ังหมดต่อจ านวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์ปกติ)(ปีงบประมาณ) 
 

ค่าน้ าหนัก  1 

ค่าเป้าหมาย 5-9.99 % และ -5-(-9.99) % ของเกณฑ์ 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบาย 

 ค่าใช้จ่ายที่สถาบันอุดมศึกษาส าหรับใช้ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีต่ อหัว จ าแนก

ตามกลุ่มสาขา  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  ค่า

สาธารณูปโภค     เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ให้คิดตามปีงบประมาณ 
เกณฑ์ปกติของค่าใช้จ่ายท้ังหมดต่อจ านวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า) 

1. วิทยาศาสตรส์ุขภาพ (- แพทยศาสตร ์ = 395,208 บาทตอ่คน 

     - เภสัชศาสตร ์ = 127,152 บาทตอ่คน 

     - ทันตแพทยศาสตร ์ = 327,426 บาทตอ่คน 

     - พยาบาลศาสตร ์ = 102,880 บาทตอ่คน 

     - เทคนคิการแพทย์/ สาธารณสุขศาสตร์/ 

       สหเวชศาสตร ์  = 119,905 บาทต่อคน) 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ    = 66, 338 บาทตอ่คน 

3. วิศวกรรมศาสตร ์    = 70, 312 บาทตอ่คน 

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์     = 71, 394 บาทตอ่คน 

5. เกษตรศาสตร์                = 109, 910 บาทตอ่คน 

6. บริหารธุรกิจฯ               = 62, 532 บาทตอ่คน 

7. ครุศาสตร์                      = 90, 610 บาทตอ่คน 

8. ศิลปกรรมศาสตร์         = 65, 494 บาทตอ่คน 

9. สังคมศาสตร์                = 45, 587 บาทตอ่คน 

สูตรการค านวณ : 

 
(ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น) 

 

(จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณ

นั้น) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 ±10  %  หรือ    - 10 %   

ของเกณฑ์ 

5-9.99 % และ -5-(-9.99) %  

ของเกณฑ์ 
(-4.99)-4.99) % ของเกณฑ์ 

ข้อมูลท่ีต้องการ  
1. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
2. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ในปีงบประมาณนั้น  

 

ตัวบ่งชี้ 8.2.3   ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ (ปีงบประมาณ) 

 

ค่าน้ าหนัก  1 

ค่าเป้าหมาย +5-9 % หรือ > 15% ของงบด าเนินการ 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบาย 
รายได้ทั้งหมดของสถาบันภายหลังที่หักค่าใช้จ่ายด าเนินการทั้งหมดออกแล้ว โดยแสดงในรูป

ของร้อยละของงบด าเนินการ เป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน

ของสถาบันอุดมศึกษา และใช้บ่งบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพด้านทรัพยากรการเงินของ

สถาบันในระยะยาว ทั้งนี้ ให้คิดตามปีงบประมาณ   
งบด าเนินการ ได้แก่ งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค           

เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคาโดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบด าเนินการคิด
จาก  ทั้งสองแหล่ง คือ จากงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน) ทั้งนี้ให้
คิดตามปีงบประมาณ 

สูตรการค านวณ  

 
(เงินเหลือจ่ายสุทธิในปีงบประมาณนั้น) 

x 100 
 (งบด าเนินการในปีงบประมาณนั้น) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1-4 % ของงบด าเนินการ 
+5-9 % หรือ > 15% ของ 

งบด าเนินการ 
+10-15 % ของงบด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา (ปีการศึกษา) 

 

 

ข้อมูลท่ีต้องการ  
1. งบด าเนินการที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ จ าแนกตามคณะ/ กลุ่มสาขาวิชา 
2. งบด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค   

เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคาโดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) งบด าเนินการ
คิดจากทั้งสองแหล่ง คือ จากงบประมาณแผ่นดิน และงบเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน)  
 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

 

หลักการ  
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เปนปจจัยส าคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพ   

ของมหาวิทยาลัย โดยตองครอบคลุมท้ังปจจัยน าเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ซึ่งจะตองมีการ  
พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องและมีกระบวนการจัดการความรูเพื่อใหเกิด

นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย  
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  
1. มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

ตัวบงช้ี จ านวน 3 ตัวบงชี้ ประกอบดวย  

9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  

ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

 
 
 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :   7 ข้อแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามท่ีก าหนดไวใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งมหาวิทยาลัยตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงคและระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลัยและโดยหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

159 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ท้ังนี้ ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  การศึกษาท่ีตอง

ด าเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจวา มหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

 

แนวปฏิบัติที่ดี :  
1. มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคีท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. มีการก าหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานและกฎเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตลอดจนสอดคลองกับเอกลักษณของมหาวิทยาลัย โดยตัวบงชี้ท่ีพัฒนา 

ข้ึนตองครอบคลุมปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ท้ังปจจัยน าเขา กระบวนการและผลผลิต ตลอดจนเป
น ตัวบงชี้ท่ีสามารถรองรับการประเมินภายนอกโดยหนวยงานตางๆ  

3. มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสมบูรณท้ังการตรวจติดตามการด าเนินงานการ

ประเมินคุณภาพการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

4. มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะอยางย่ิง ระบบฐานขอมูล 
และ   มีการสงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง   

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน :  
1. แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหลักฐานการด าเนินงานตามแผน 

ตลอดจนการประเมินและปรับปรุงโดยการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารทุกระดับ 
2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตั้ง

แตการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ และแนวปฏิบัติ
ท่ี เก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เชน ค าสั่งแตงตั้ง หรือ     

มอบหมายหนวยงานหรือผูรับผิดชอบ คูมือการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ฐานขอมูลท่ีใชในการประกัน
คุณภาพ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหเขมแข็งและเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารงาน โดยการมีสวนรวมของประชาคม ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุน กระบวนการจัดการความรูเร่ืองการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย 
2. มีการก าหนดนโยบายและใหความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. มีการก าหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
4.  มีการด าเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจ า (อยางนอย 3 ปนับรวมปท่ีมีการติดตาม)  
5. มีการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

160 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 : มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา      

(ปีการศึกษา) 

 

 

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันท้ัง
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย  

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานท้ังภายใน   

และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 1 - 3 ขอแรก มีการด าเนินการ 4 ขอแรก มีการด าเนินการ 5 - 7 ขอแรก 

 

 

 
 
 
 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :   7 ข้อ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบงช้ี : มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการถายทอดองคความรู ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อ   สงเสริมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง รวมท้ังจัดระบบใหทุกกิจกรรมหรือโครงการของ
นักศึกษา     มีการประกันคุณภาพ ทุกกิจกรรมหรือโครงการ  

แนวปฏิบัติที่ดี :  
1. มีระบบและกลไกในการสรางความรูความเขาใจและทักษะดานประกันคุณภาพใหกับนักศกึษา 
2. มีระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
3. มีระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษาน าความรูดานประกันคุณภาพ กระบวนการ คุณภาพ เชน 5 

ส. PDCA ไปใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  
4. การติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังกิจกรรมท่ีด าเนินการโดย 

นักศึกษา และท่ีนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

ขอมูลอางอิงส าหรับผูประเมิน :  
1. แผนงานการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย และหลักฐานการด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  
2. โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาและน าไปใชใน

กิจกรรมนักศึกษาและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ 
มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

161 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3 : ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา) 

 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษาน าความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม หรือโครงการนักศึกษา  
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหวางมหาวิทยาลัย  
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ีนักศึกษาด าเนินการ  และในสวนท่ี

นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
7. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพ        

ท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง  

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 1 - 3 ขอแรก มีการด าเนินการ 4 – 5 ขอแรก มีการด าเนินการ 6 - 7 ขอแรก 
 

 
 
 

ค่าน้ าหนัก  1 

เป้าหมาย :   5 ข้อแรก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วัดจากผลการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีก าหนดข้ึนท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานย่อย    

ตลอดจนถึงในองค์การนักศึกษา ท้ังนี้ โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ
สาธารณชนมีการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพระหว่างบุคคลและหน่วยงานตลอดจนมีนวัตกรรมหรือมีแบบอย่างท่ีดีในการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ : 

1. รายงานการตรวจติดตามภายในสถาบันทุกระดับ 
2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน 
3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
4. นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบันพัฒนาข้ึน หรือการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ    

หรือการเป็นแหล่งอ้างอิงของหน่วยงานอ่ืนๆ ตลอดจนผลการพัฒนา หรือมูลค่าเพิ่ม (value added) จากการ    
ประกันคุณภาพภายใน 

5. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมีต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และบุคลากร 
6. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย 

ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
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162 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย/ ส านัก    

อย่างต่อเนื่อง 
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ

มหาวิทยาลัย 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม (สกอ.) 
เกณฑ์มาตรฐานระดับ 3   ให้พิจารณาจากการส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในเวลาท่ีก าหนด (ภายใน 120 วนั นับจากสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา (ดู

จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา) 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึน  หรือมีการจัดท าแนวปฏิบัติท่ีดี               

เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอ่ืนๆ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินงาน 1 – 2 ขอแรก มกีารด าเนินงาน 3 ขอแรก มีการด าเนินงาน 4 – 5 ขอแรก 
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163 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 
ค าช้ีแจงเพ่ิมเติมในการน าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้ 

 
1. จะต้องประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ทุกตัว  หากตัวบ่งชี้ใดท่ียังไม่มีข้อมูลหรือไม่มีผลด าเนินการ ให้มี

ผลการประเมินเป็น  0 

 
2. ตัวบ่งชี้ท่ีมีเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับ   ต้องมีการด าเนินการเรียงตามล าดับไม่ว่าเป็นเกณฑ์    การ

ประเมินคะแนน 1 หรือ 2 หรือ 3 ท้ังนี้หากมีการด าเนินการบางข้อและไม่ได้เรียงตามล าดับ จะไม่ได้

คะแนนการประเมิน 

 
3. การเก็บข้อมูลในตัวบ่งชี้ท่ีระบุให้ใช้รอบปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน ให้ใช้ปี พ.ศ. ท่ีตรงกันกับปี

การศึกษาท่ีประเมิน เช่น เก็บข้อมูลเพื่อประเมินปีการศึกษา 2551 จะต้องเก็บข้อมูลในปีงบประมาณ 

2551 ด้วยเช่นกัน และกรณีท่ีใช้ปีปฏิทินจะเป็น ปี พ.ศ. 2551 ด้วย 

 
4. การนับจ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย  ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก

ท่ีเปิดสอน หากหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง แผน ก  และแผน ข ให้นับเฉพาะหลักสูตร

ระดับปริญญาโทท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน แผน ก เท่านั้น หากหลักสูตรดังกล่าวมีแต่นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนใน แผน ข จะไม่น ามาคิดค านวณ 

 
5. อาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง หมายถึง อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมท้ังอาจารย์ท่ีมีสัญญา

จ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการท างานดังนี้ 

- 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได้ 

 
6. กรณีตัวบ่งชี้ท่ีเป็นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน การคิดจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ให้อนุโลม

ใช้จ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติจริงในปีการศึกษานั้นแทน 

 
7. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) กรณีอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานน้อยกว่า 

6 เดือนให้อนุโลมนับเป็นผู้ลาศึกษาต่อ 

 
8. ส าหรับการค านวณให้น าหลักการปัดเศษมาใช้ดังนี้ 

หากผลการปฏิบัติ งานไม่เป็นเลขจ านวนเต็มให้แสดงผลโดยใช้ทศนิยม 2 หลัก และถ้าผล             

การปฏิบัติงานมีทศนิยมมากกว่า 2 หลัก ให้ใช้หลักการปัดเศษตามหลักสากลโดยให้ปัดข้ึน จาก

ทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 

 ตัวอย่างเช่น 

  69.99  แสดงผลเป็น  69.99 

  69.9945 ปัดเศษและแสดงผลเป็น 69.99 

  69.9956 ปัดเศษและแสดงผลเป็น 70.00 
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164 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในการประกันคุณภาพการศึกษานั้น กิจกรรมหนึ่งที่ส าคัญมาก คือ การประเมินตนเอง                      

(Self Assessment) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน ผลการด าเนินงานของหน่วยงานของตนเอง โดย

เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ และผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง          (Self Assessment Report) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแจ้งให้บุคลากรใน

หน่วยงานรับทราบและเสนอต่อผู้บริหารองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 

 รายงานการประเมินตนเองเป็นเอกสารที่มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก หรือภาควิชา จัดท า

ข้ึ น เ พื่ อ 

รายงานผลของการประเมินหน่วยงานตนเองภายหลังจากที่ได้ด าเนินการควบคุมคุณภาพการศึกษา

มาแล้วระยะเวลาหนึ่ง และเป็นเอกสารส าคัญในกระบวนการของการตรวจสอบและการประเมินระบบ

ประกันคุณภาพ             การศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

 

4.1 วัตถุประสงค์ของรายงานการประเมินตนเอง 
 

1. น าเสนอข้อมูลของหน่วยงาน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ   โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร และสถานภาพปัจจุบัน 

2. รายงานผลการด าเนินงานหรือความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 

คุณภาพ หรือปัจจัยควบคุมคุณภาพที่หน่วยงานก าหนด 

3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน รวมทั้งเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาองค์ประกอบคุณภาพให้เข้มแข็งข้ึน และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 

4. เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา 

5. เผยแพร่ผลการด าเนินงานเสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

4.2 ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
  

1.  ขั้นเตรียมการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

1.1 คณะ สถาบัน ส านัก ก าหนดบุคคลหรือคณะกรรมการรับผิดชอบจัดท ารายงานการ

ป ร ะ เ มิ น 

ตนเอง 

1.2 คณะ สถาบัน ส านัก ก าหนดแนวทางการเขียน รายงานการประเมินตนเอง และ

ช่ ว ง เ ว ล า เ ส น อ 

รายงานการประเมินตนเอง ซึ่งควรสอดคล้องกับก าหนดการตรวจสอบ/ประเมิน

คุณภาพของ     หน่วยงาน  

1.3 บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบวางแผนการปฏิบัติงานและระบุข้อมูลและ

แหล่งข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการเขียนรายงาน 

 

2. ขั้นด าเนินการ 

2.1 บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบศึกษา หน่วยงานตนเองตามแนวทางที่

หน่วยงานก าหนด 

2.2 เขียนรายงานตามแนวทางที่หน่วยงานก าหนด 

2.3 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเพื่อรับฟัง            

ข้อคิดเห็น  

2.4 ปรับปรุงรายงาน 

3.  ขั้นสุดท้าย 

 3.1   เสนอรายงานการประเมินตนเองต่อมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

สาธารณชน 

 

4.3 สาระของรายงานการประเมินตนเอง  
 

 รายงานการประเมินตนเองควรประกอบด้วย 

 1. ปกควรระบุว่าเป็นรายงานการประเมินตนเอง 

-  ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน /เพื่อรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายนอก  

-  ระบุชื่อหน่วยงานที่จัดท า 

-  ระบุ วันที่ เดือน พ.ศ.ที่จัดท า 

 2. ค าน า เขียนโดยหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และจุดเน้นของการจัดท ารายงาน

แ ล ะ 

ช่วงเวลาของข้อมูลที่น าเสนอ 

 3. ส่วนประกอบของสาระ 

 3.1 ส่วนน า เป็นการน าเสนอสาระสรุปลักษณะส าคัญของหน่วยงาน ประกอบด้วย 

(1) ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติ ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

  (2) ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน และโครงสร้างการบริหาร 
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  (3) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน 

  (4) ข้อมูลสารสนเทศหรือผลของพันธกิจหลักที่ หน่วยงานเน้นในการประกันคุณภาพ 

การศึกษา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร นักศึกษา บุคลากร งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุง               

ศิลปวัฒนธรรม อาคาร สถานที่ งบประมาณ เป็นต้น 

(5) สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาและเป้าหมายส าคัญใน

ปีปัจจุบัน 

 3.2 ส่วนสาระ เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัว

บ่งชี้                ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดไว้ 9 องค์ประกอบ 

ได้แก่ (1) ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (2) การเรียนการสอน (3) 

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา            (4) การวิจัย  (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม  (6) การท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (7) การบริหารและ   การจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ  (9) ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ 

 ทั้งนี้ ให้คณะ/หน่วยงาน จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ตาม     ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) , 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  และ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.)ดังนี้ 
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3.3 ส่วนสรุป 

  (1) สรุปผลการประเมิน 

(2) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงขององค์ประกอบแต่ละด้าน 

  

4. ภาคผนวก ประกอบด้วยข้อมูล รายละเอียด เพื่อท าให้รายงานมีความสมบูรณ์ชัดเจนข้ึน  

ตัวอย่างเช่น 

  (1) รายการเอกสารอ้างอิงที่อ้างถึงในรายงานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  (2) ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน 

  (3) รายชื่อผู้บริหารและคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

หน่วยงาน 

 

 4.4 ปัจจัยสนับสนุนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 

 1. การเห็นความส าคัญและความเข้าใจของผู้บริหารและบุคลากรต่อรายงานการประเมินตนเอง 

 2. การสนับสนุนของผู้บริหารในเรื่องนโยบาย บุคลากร งบประมาณ สถานที่ 

 3. ฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
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ตัวอย่าง  แบบรายงานท่ีควรต้องปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง ดังนี้ 

1. ตารางที่ ส 1. ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ประเภทสถาบันทีเ่น้นวิจัยฯ   

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ม.อุบลฯ) 

องค์ประกอบท่ี  1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และ

แผนด าเนินการ         

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ์แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตัว

บ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุก

ภารกิจ         

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ

การปฏิบัติงานที่ก าหนด         

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อัตลักษณ์ของหน่วยงานจ านวน 3 ตัวบ่งชี้     

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1         

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร         

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด     

2.1.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด     

2.1.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ         

2.2.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และ

ศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา     

2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน

ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน

ภายนอกมีส่วนร่วม         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท า

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน         
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องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า

และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี         

2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ท างานตรงสาขาที่

ส าเร็จการศึกษา (นับเฉพาะปริญญาตรี)     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับ

เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ส าเร็จ

การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง

ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ

และวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์         

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2         

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า         

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและ

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์     

3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา

นักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษา         

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3         

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย         

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ

ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์         

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์         

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า         

4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจ า     

4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ า     

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ

สิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า         
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องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 
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*ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า (เฉพาะสถาบัน

ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย)         

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4         

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม         

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่

สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน         

5.1.1 มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ

และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

(ระดับ)     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ

วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการ

วิชาชีพในระดับชาติหรือ 

ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า         

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ า         

5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและ

วิชาชีพเพื่อสงัคมต่ออาจารย์ประจ า     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ         

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5         

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม         

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     

6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และ สร้าง

เสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจ านวนนักศึกษา       

6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา

และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบด าเนินการ         

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 6         

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ ในระดับสากล         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู ้
         



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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171 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ม.อุบลฯ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 
         

7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/

หรือน าเสนอผลงานวิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

     

7.4.2 งบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ า 

     

7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการ

พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 

การเรียนการสอน และการวิจัย         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้

บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัลผลงาน

ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน

กระบวนการบริหารการศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9  ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ

เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล         

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 7         

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ         

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์

ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ         

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน

ร่วมกัน     

8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวนนักศึกษา (บาทต่อคน)     

8.2.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์

ปกติ)     

8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ         

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 8         

องค์ประกอบท่ี 9 การประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร         

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้าน

การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา         



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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172 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ม.อุบลฯ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน         

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 9         

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ         

 

 

 

2. ตารางที่ ส 2. ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประเภทสถาบันที่เน้นวิจัยฯ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ) 

มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า

และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี         

2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ท างานตรงสาขาที่

ส าเร็จการศึกษา (นับเฉพาะปริญญาตรี)     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับ

เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ส าเร็จ

การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง

ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ

และวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ         

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 1         

มาตรฐานท่ี 2 ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล 

ของการบริหารการอุดมศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ์แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตัว

บ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุก

ภารกิจ         

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ

การปฏิบัติงานที่ก าหนด         

1.3.1 – 1.3.3 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์         



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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173 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ ในระดับสากล         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ         

7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/

หรือน าเสนอผลงานวิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ     

7.4.2 งบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ า 
     

7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการ

พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 

การเรียนการสอน และการวิจัย         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้

บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัลผลงาน

ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน

กระบวนการบริหารการศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9  ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ

เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล         

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์

ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ         

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน

ร่วมกัน         

8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวนนักศึกษา (บาทต่อคน)     

8.2.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์

ปกติ)     

8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ     

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้าน

การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน         



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

174 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ) 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานท่ี 2 ก         

มาตรฐานท่ี 2 ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของ 

การบริหารการอุดมศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร         

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด     

2.1.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด     

2.1.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ         

2.2.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์

และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา     

2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน

ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน

ภายนอกมีส่วนร่วม         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท า

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์         

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า         

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและ

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์         

3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา

นักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษา     

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ

ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์         

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก         



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

175 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ) 

ภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจ า     

4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ า     

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ

สิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า         

*ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า (เฉพาะสถาบัน

ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย)         

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่

สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน         

5.1.1 มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ

และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

(ระดับ)     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ

วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการ

วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

         

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ า         

5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและ

วิชาชีพเพื่อสงัคมต่ออาจารย์ประจ า     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ         

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     

6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และ สร้าง

เสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจ านวนนักศึกษา       

6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา

และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบด าเนินการ         

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข         

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม

ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้         



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

176 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู ้

         

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3         

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน         

 

3. ตารางที่ ส 3. ตารางสรุปการประเมนิตามมมุมองด้านการบรหิารจัดการ ประเภทสถาบันที่เนน้วิจัยฯ 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ) 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ / 

ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
                  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องค์กรหรือชุมชน

ภายนอกมีส่วนร่วม 
     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า

และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (นับเฉพาะปริญญา

ตรี)     

2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ท างานตรงสาขาที่

ส าเร็จการศึกษา (นับเฉพาะปริญญาตรี) 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้

เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ (นับเฉพาะปริญญาตรี)     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11  ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ

และผู้ใช้บัณฑิต (นับเฉพาะปริญญาตรี) 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12  ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ส าเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ

ยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 

ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือ

นานาชาติ (หมายเหตุ - สมศ.เกณฑ์เป็นจ านวน)  (นับซ้ าได้

หากนักศึกษาหรือศษิย์เก่าผู้นั้นได้รับรางวัลหรือการประกาศ

เกียรติคุณหลายครั้ง) 

     



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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177 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและ

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

     

3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา

นักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตามเป้าหมายของสถาบัน 

     

5.1.1 มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ

และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

(ระดับ) 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ

วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการและ

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อ อาจารย์

ประจ า  (ไม่นับซ้ า) 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ต่อ 

อาจารย์ประจ า 

     

5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและ

วิชาชีพเพื่อสงัคมต่ออาจารย์ประจ า 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้

บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการ

ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

     

เฉลี่ยคะแนนด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

2. ด้านกระบวนการภายใน     

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและมีการ     
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178 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  
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มุมมองด้านการบริหารจัดการ เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ) 

ก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน

ให้ครบทุกภารกิจ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการ

ปฏิบัติงานที่ก าหนด     

1.3.1 – 1.3.3 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร     

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด 

     

2.1.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด 

     

2.1.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด 

     

2.2.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และ

ศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา 

     

2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน

ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
     

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     

6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และ สร้าง

เสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจ านวนนักศึกษา 

       

6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา

และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบด าเนินการ     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล             

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน

กระบวนการบริหารการศึกษา     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ

เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล     

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา     

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน     
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ) 

เฉลี่ยคะแนนด้านกระบวนการภายใน     

3. ด้านการเงิน     

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า     

4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจ า     

4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ า     

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์

ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ     

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน

ร่วมกัน     

8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวนนักศึกษา (บาทต่อคน)     

8.2.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์

ปกติ)     

8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ     

เฉลี่ยคะแนนด้านการเงิน     

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของคณาจารย์     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท า

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน       

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ

ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์     

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์       

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ

สิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (ใม่นับซ้ า)     

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้     
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ     

7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/

หรือน าเสนอผลงานวิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ     

7.4.2 งบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ า     

7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการ

พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การ

เรียนการสอนและการวิจัย     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัลผลงาน

ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (นับซ้ าได้

หากได้รับหลายรางวัล และสามารถนับรวมอาจารย์ประจ าที่ลา

ศึกษาต่อได้ด้วย)     

เฉลี่ยคะแนนด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามแบบ ป.1 แยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าน้ าหนัก ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
สกอ. คณะ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ ( 

% หรือ 

สัดสว่น / 

ระดับ) 

สกอ. คณะ 

ผลการ

ประเมิน

เทียบกับ

เป้าหมาย 
ตัวหาร 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ

แผนการด าเนินการ 

                  

1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล

ยุทธ ์แผนการด าเนินงานและมี

การก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัด
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าน้ าหนัก ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
สกอ. คณะ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ ( 

% หรือ 

สัดสว่น / 

ระดับ) 

สกอ. คณะ 

ผลการ

ประเมิน

เทียบกับ

เป้าหมาย 
ตัวหาร 

ความส าเร็จของการด าเนินงาน

ตามแผนให้ครบทุกภารกิจ 

 

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่

ก าหนด 

      
  

        

  

  

  
  

1.3 การบรรลุเป้าหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการ ที่สะท้อน

เอกลักษณ์และจุดเน้น รวมทั้ง

วัตถุประสงค์เฉพาะตาม พรบ. 

ของสถาบันอุดมศึกษา 
 

                  

1.3.1 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
 

                  

1.3.2 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
 

                  

1.3.3 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
 

                  

2. การเรียนการสอน                   

2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 
 

               

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน

ต่อหลักสูตรทั้งหมด 

             

  

  

    

2.1.2 ร้อยละของบทความจาก

วิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์

ปริญญาโททั้งหมด 
 

   

  

        

  

  

  

  

2.1.3 ร้อยละของบทความจาก

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์

ปริญญาเอกทั้งหมด 

 

   
  

        

  

  

  
  

2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ / ประสิทธิภาพของ

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ               

               

2.2.1 

  

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบ

ห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์
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182 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าน้ าหนัก ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
สกอ. คณะ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ ( 

% หรือ 

สัดสว่น / 

ระดับ) 

สกอ. คณะ 

ผลการ

ประเมิน

เทียบกับ

เป้าหมาย 
ตัวหาร 

สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา       

2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

               

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและ

การเรียนการสอน ซึ่งบุคคล 

องค์กรหรือชุมชนภายนอกมีส่วน

ร่วม 

               

2.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  

             

  

  

   

 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิ ป.

ตรี ป.โท ป.เอก หรือเทียบเท่าต่อ

อาจารยป์ระจ า 

   
  

    

  

  

  

 

  

  

 

  
 

  

2.6 สัดส่วนของอาจารย์ที่ด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

และศาสตราจารย์ 

   
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
    

  

2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารย์ 

               

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้

อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน      

               

2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีที่ได้งานท าและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (นับ

เฉพาะปริญญาตรี) 

 

   
  

        

  

  

  
  

2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีที่ได้ท างานตรงสาขาที่ส าเร็จ

การศึกษา (นับเฉพาะปริญญาตรี) 

   
  

        

  

  

  
  

2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีที่ได้เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไป

ตามเกณฑ์ (นับเฉพาะปริญญา

ตรี) 
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183 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าน้ าหนัก ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
สกอ. คณะ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ ( 

% หรือ 

สัดสว่น / 

ระดับ) 

สกอ. คณะ 

ผลการ

ประเมิน

เทียบกับ

เป้าหมาย 
ตัวหาร 

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 

(นับเฉพาะปริญญาตรี) 

               

2.12 ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่

ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่าน

มา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ

ยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 

ศิลปะและวัฒนธรรม และด้าน

สิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือ

นานาชาติ   (นับซ้ าได้หาก

นักศึกษาหรือศิษย์เก่าผู้นั้นได้รับ

รางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณ

หลายครั้ง) 
 

   
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 

   
  

        

  

  

  
  

3. พัฒนานักศึกษา                

3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและ

ศิษย์เก่า 

 

               

3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่

ครบถ้วนและสอดคล้องกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 
 

               

3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรม/โครงการพัฒนา

นักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษา 
 

   
  

        

  

  

  
  

4. การวิจัย                

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ

สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์  

 

               

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จาก

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
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184 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าน้ าหนัก ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
สกอ. คณะ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ ( 

% หรือ 

สัดสว่น / 

ระดับ) 

สกอ. คณะ 

ผลการ

ประเมิน

เทียบกับ

เป้าหมาย 
ตัวหาร 

 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า 

   
  

        

  

  

  
  

4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุน

ท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจ า 

 

   
  

        

  

  

  
  

4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุน

ท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ า 

   
  

        

  

  

  
  

4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับ

การจดทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ

น าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ

และในระดับนานาชาติต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า (ใม่นับซ้ า) 

 

   

  

        

  

  

  

  

4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับ

การอ้างอิง (Citation) ใน 

refereed journal หรือใน

ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

 

             

  

  

  
  

5.  บริการวิชาการ                

5.1 มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคมตามเป้าหมาย

ของสถาบัน 

 

               

5.1.1 มีการน าความรู้และประสบการณ์

จากการบริการวิชาการและวิชาชีพ

มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย (ระดับ) 
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185 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าน้ าหนัก ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
สกอ. คณะ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ ( 

% หรือ 

สัดสว่น / 

ระดับ) 

สกอ. คณะ 

ผลการ

ประเมิน

เทียบกับ

เป้าหมาย 
ตัวหาร 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วน

ร่วมในการให้บริการทางวิชาการ

แก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็น

กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก

สถาบัน เป็นกรรมการวิชาการและ

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ ต่อ อาจารย์

ประจ า  (ไม่นับซ้ า) 

   

  

        

  

  

  

  

5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความต้องการพัฒนา

และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติและ

นานาชาติ ต่อ อาจารย์ประจ า 

             

  

  

  

  

5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันใน

การบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ

สังคมต่ออาจารย์ประจ า 

             

  

  

  
  

5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 

               

6.  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                

6.1 มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

               

6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ 

พัฒนา และ สร้างเสริมเอกลักษณ์

ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจ านวน

นักศึกษา   

             

  

  

  

  

6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้

ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้าง

เสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและ

วัฒนธรรมต่องบด าเนินการ 

             

  

  

  

  

7.  การบริหารและจัดการ                

7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการและสามารถ

ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ใน

ระดับสากล      
    

               

7.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับ

ของสถาบัน 
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186 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าน้ าหนัก ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
สกอ. คณะ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ ( 

% หรือ 

สัดสว่น / 

ระดับ) 

สกอ. คณะ 

ผลการ

ประเมิน

เทียบกับ

เป้าหมาย 
ตัวหาร 

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การ

เรียนรู้ 

 

               

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ

ธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 

 

               

7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้า

ร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือ

น าเสนอผลงานวิชาการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 

 

             

  

  

  

  

7.4.2 งบประมาณส าหรับการพัฒนา

คณาจารย์ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ า  

             

  

  

  
  

7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจ าสาย

สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้

และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

             

  

  

  

  

7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อ

การบริหาร การเรียนการสอนและ

การวิจัย 

               

7.6 ระดับความส าเร็จในการเปิด

โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา 

 

               

7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ

รางวัลผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

(นับซ้ าได้หากได้รับหลายรางวัล 

และสามารถนับรวมอาจารย์ประจ า

ที่ลาศึกษาต่อได้ด้วย) 
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187 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าน้ าหนัก ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
สกอ. คณะ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ ( 

% หรือ 

สัดสว่น / 

ระดับ) 

สกอ. คณะ 

ผลการ

ประเมิน

เทียบกับ

เป้าหมาย 
ตัวหาร 

7.8 มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมา

ใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

               

7.9 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอด

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับ

องค์กรสู่ระดับบุคคล 

 

               

8. การเงินและงบประมาณ                

8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร 

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

               

8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและ

ภายนอกสถาบันร่วมกัน 

               

8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวนนักศึกษา 

(บาทต่อคน) 

 

             

  

  

    

8.2.2 ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง ห มด ต่อ จ าน ว น

นักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์

ปกติ) 

 

             

  

  

    

8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อ

งบด าเนินการ  

             

  

  

    

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                

9.1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา 

 

               

9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้

และทักษะด้านการประกันคุณภาพ

แก่นักศึกษา 

 

               

9.3 ระดับความส าเร็จของการประกัน

คุณภาพภายใน 

 

               



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

188 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าน้ าหนัก ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
สกอ. คณะ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ ( 

% หรือ 

สัดสว่น / 

ระดับ) 

สกอ. คณะ 

ผลการ

ประเมิน

เทียบกับ

เป้าหมาย 
ตัวหาร 

รวม               
  

 

ภาคผนวก ประกอบด้วยเอกสารเพิ่มเติมท่ีมีความสมบูรณ์ในตัวเอง และเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ คุณภาพ 

โดยจัดไว้ในส่วนสุดท้ายของรายงาน เช่น  

1. รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน  

2. รายการเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีผ่านมา  

4. เอกสารเก่ียวกับการติดตามประเมินผลต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น แบบส ารวจเร่ืองบัณฑิต 

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ  

5. ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา (Common Data Set) ดังนี้  

 

 

ตารางการกรอกข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจ าปีการศึกษา 2552  

คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / ส านัก / ศูนย์......................................................มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การรายงานข้อมูลให้รายงานในรอบปีการศึกษา ยกเว้นเฉพาะที่ระบุให้ใช้รอบปีงบประมาณ 

 

ล าดับ รายการ 
ข้อมูลปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

องค์ประกอบที่  1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ (ใช้ปีงบประมาณ) 

1 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ     
  

2 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย     
  

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

  หลักสูตร       

3 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด     
  

  3.2 ระดับปริญญาตรี     
  

  3.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก)     
  

  3.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข)     
  

  3.5 ระดับปริญญาเอก     
  

4 จ านวนหลักสูตรที่มีจ านวนและคุณวุฒิอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 

2548 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
      



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

189 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ล าดับ รายการ 
ข้อมูลปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

   -  ระดับปริญญาตรี     
  

   - ระดับปริญญาโท     
  

   - ระดับปริญญาเอก     
  

5 จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารย์มีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    

  

   - ระดับปริญญาโท     
  

   - ระดับปริญญาเอก     
  

6 จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามที่

ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    

  

   - ระดับปริญญาโท     
  

   - ระดับปริญญาเอก     
  

7 จ านวนหลักสูตรที่จัดท าขึ้นใหม่หรือที่ปรับปรุงและจ านวนหลักสูตรที่ยังไม่มีการปรับปรุงซึ่ง

มีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องค์กรภายนอกมีส่วนร่วม 

      

   -  ระดับปริญญาตรี     
  

   - ระดับปริญญาโท     
  

   - ระดับปริญญาเอก     
  

8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉล่ียทุกหลักสูตร 

    

  

   -  ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     
  

   -  ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     
  

   -  ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)     
  

9 วิทยานิพนธ์     
  

  จ านวนบทความวิทยานิพนธ์ ป.โทที่ตีพิมพ์เผยแพร ่     
  

  จ านวนบทความวิทยานิพนธ์ ป.โททั้งหมด     
  

  จ านวนบทความวิทยานิพนธ์ ป.เอกที่ตีพิมพ์เผยแพร ่     
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

190 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ล าดับ รายการ 
ข้อมูลปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

  จ านวนบทความวิทยานิพนธ์ ป.เอกทั้งหมด     
  

  นักศึกษา     
  

10 จ านวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร     
  

   -  ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     
  

   -  ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     
  

   -  ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)     
  

11 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร (ปีงบประมาณ)       

   -  ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     
  

   -  ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     
  

   -  ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)     
  

12 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร (ปีการศึกษา)       

   -  ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     
  

   -  ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     
  

   -  ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)     
  

13 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับค่ามาเป็นปริญญาตรี 

(ปีงบประมาณ) 

      

   -  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคปกติ)     
  

   -  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคพิเศษ)     
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

191 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ล าดับ รายการ 
ข้อมูลปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

14 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับค่ามาเป็นปริญญาตรี (ปี

การศึกษา) 

      

   -  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคปกติ)     
  

   -  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคพิเศษ)     
  

   - ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

    

  

   - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษา     
  

  บัณฑิต     
  

15 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมด     
  

16 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี     
  

17 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงานท า     
  

18 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา     
  

19 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์หลังส าเร็จการศึกษา     
  

20 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าเกณฑ์หลังส าเร็จการศึกษา 

    
  

21 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นต่ ากว่าเกณฑ์หลังส าเร็จการศึกษา     
  

22 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ท างานตรงสาขาที่ส าเร็จการศึกษา (นับเฉพาะปริญญา

ตรี) 

    

  

23 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต (เทียบจากค่าระดับ 5)      
  

24 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ     
  

25 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ     
  

26 จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา     
  

   -  ระดับปริญญาตรี     
  

   - ระดับปริญญาโท     
  

   - ระดับปริญญาเอก     
  

  อาจารย์     
  

27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด     
  

28 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ     
  

29 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า     
  

30 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า     
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

192 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ล าดับ รายการ 
ข้อมูลปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า      
  

32 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ไม่มีต าแหน่งวิชาการ     
  

33 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์     
  

34 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์     
  

35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์     
  

36 จ านวนอาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

    

  

37 จ านวนอาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษาที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     
  

38 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัย     
  

39 จ านวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ       

40 จ านวนผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมการการเรียนการสอนของคณาจารย์     
  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

41 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการนักศึกษา (เทียบจากค่า 5 ระดับ)     
  

42 จ านวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม     
  

  
 -  จ านวนกิจกรรมวิชาการ 

    
  

  
 -  จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม 

    
  

  
 -  จ านวนกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 

    
  

  
 -  จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม 

    
  

  
 -  จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม 

    
  

  
 -  จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม 

    
  

  
 -  จ านวนกิจกรรมนันทนาการ 

    
  

  
 -  จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม 

    
  

  
 -  จ านวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

    
  

  
 -  จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม 

    
  

43 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงาน 

งานวิจัย และ/หรือวิทยานิพนธ์ 

      

  
 - ด้านวิชาการ วิชาชีพ 

    
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

193 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ล าดับ รายการ 
ข้อมูลปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

  
 -  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    
  

  
 -  ด้านกีฬา สุขภาพ 

    
  

  
 -  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

    
  

  
 -  ด้านส่ิงแวดล้อม 

    
  

44 จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษา

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติจาก

ผลงาน งานวิจัย และ/หรือวิทยานิพนธ์ 

    

  

  
 -  ด้านวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา 

    
  

  
 -  ด้านวิชาการ วิชาชีพ 

    
  

  
 -  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    
  

  
 -  ด้านกีฬา สุขภาพ 

    
  

  
 -  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

    
  

  
 -  ด้านส่ิงแวดล้อม 

    
  

45  จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ

จากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ์ 

    

  

46 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

    

  

47 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศ

เกียรติคุณยกย่องระดับชาติและนานาชาติ 

    

  

  
 - ด้านวิชาการ วิชาชีพ 

    
  

  
 -  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    
  

  
 -  ด้านกีฬา สุขภาพ 

    
  

  
 -  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

    
  

  
 -  ด้านส่ิงแวดล้อม 

    
  

48 จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษาที่ได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

    

  

  
 - ด้านวิชาการ วิชาชีพ 

    
  

  
 -  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

194 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ล าดับ รายการ 
ข้อมูลปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

  
 -  ด้านกีฬา สุขภาพ 

    
  

  
 -  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

    
  

  
 -  ด้านส่ิงแวดล้อม 

    
  

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

49 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์(ใช้รอบปีงบประมาณ)     
  

  
 - จ านวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน 

    
  

  
 -  จ านวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน 

    
  

50 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนวิจัย (ใช้รอบปีงบประมาณ) 

    
  

  
 -  จ านวนที่ได้รับทุนจากภายนอกสถาบัน 

    
  

  
 -  จ านวนที่ได้รับทุนจากภายในสถาบัน 

    
  

51 
จ านวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ไม่นับซ้ า) 

    
  

  
 -  จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ 

    
  

  
 -  จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ 

    
  

  
 -  จ านวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

    
  

  
 -  จ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติหรือนานาชาติ 

    
  

52 จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมลู     
  

   - ระดับชาติ     
  

   - ระดับนานาชาติ     
  

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

53 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ     
  

   - ที่ปรึกษา     
  

   - กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน     
  

   - กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติ     
  

   - อาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม     
  

54 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ     
  

55 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพ     
  

56 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (จากผลส ารวจของ ก.พ.ร. กรณี

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 

    

  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

195 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ล าดับ รายการ 
ข้อมูลปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

57 จ านวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม     
  

58 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

    

  

59 งบด าเนินการ     
  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

60 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการ     
  

  
 - ในประเทศ 

    
  

  
 - ต่างประเทศ 

    
  

61  จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ 
      

  
 - ในประเทศ 

    
  

  
 - ต่างประเทศ 

    
  

62 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด     
  

63 จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

    

  

  
 - ในประเทศ 

    
  

  
 - ต่างประเทศ 

    
  

67 จ านวนรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติที่อาจารย์ประจ าได้รับ     
  

  
 - ในประเทศ 

    
  

  
 - ต่างประเทศ 

    
  

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (ใช้รอบปีงบประมาณ) 

68 รายรับทั้งหมดของสถาบัน     
  

69 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ     
  

70 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน     
  

71 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน     
  

72 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ     
  

73 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     
  

74 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์     
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

196 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ล าดับ รายการ 
ข้อมูลปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

75 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ ศูนย์สารสนเทศ     
  

76 เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ     
  

77 สินทรัพย์ถาวร     
  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

78 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ 5 ระดับของ สกอ.     
  

 

ตัวอย่าง  แบบรายงานท่ีควรต้องปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง ดังนี้ 

1. ตารางที่ ส 1. ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ประเภทสถาบันทีเ่น้นวิจัยฯ   

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ม.อุบลฯ) 

องค์ประกอบท่ี  1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และ

แผนด าเนินการ         

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ์แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตัว

บ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุก

ภารกิจ         

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ

การปฏิบัติงานที่ก าหนด         

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อัตลักษณ์ของหน่วยงานจ านวน 3 ตัวบ่งชี้     

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1         

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร         

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด     

2.1.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด     

2.1.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ         

2.2.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และ

ศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา     

2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน

ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน

ภายนอกมีส่วนร่วม         
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องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย
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ผลการ 

ด าเนินงาน
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คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
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(ตามเกณฑ์ม.อุบลฯ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท า

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า

และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี         

2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ท างานตรงสาขาที่

ส าเร็จการศึกษา (นับเฉพาะปริญญาตรี)     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับ

เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ส าเร็จ

การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง

ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ

และวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์         

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2         

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า         

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและ

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์     

3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา

นักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษา         

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3         

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย         

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ

ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์         

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน         
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สร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า         

4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจ า     

4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ า     

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ

สิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า         

*ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า (เฉพาะสถาบัน

ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย)         

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4         

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม         

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่

สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน         

5.1.1 มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ

และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

(ระดับ)     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ

วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการ

วิชาชีพในระดับชาติหรือ 

ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า         

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ า         

5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและ

วิชาชีพเพื่อสงัคมต่ออาจารย์ประจ า     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ         

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5         

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม         

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     

6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และ สร้าง

เสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจ านวนนักศึกษา       
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6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา

และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบด าเนินการ         

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 6         

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ ในระดับสากล         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู ้         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ         

7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/

หรือน าเสนอผลงานวิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ     

7.4.2 งบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ า     

7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการ

พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 

การเรียนการสอน และการวิจัย         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้

บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัลผลงาน

ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน

กระบวนการบริหารการศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9  ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ

เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล         

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 7         

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ         

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์

ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ         

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน

ร่วมกัน     

8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวนนักศึกษา (บาทต่อคน)     

8.2.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์

ปกติ)     

8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ         
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เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 8         

องค์ประกอบท่ี 9 การประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร         

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้าน

การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน         

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 9         

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ         

 

2. ตารางที่ ส 2. ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประเภทสถาบันที่เน้นวิจัยฯ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ) 

มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า

และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี         

2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ท างานตรงสาขาที่

ส าเร็จการศึกษา (นับเฉพาะปริญญาตรี)     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับ

เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ส าเร็จ

การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง

ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ

และวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ         

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 1         

มาตรฐานท่ี 2 ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล 

ของการบริหารการอุดมศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ์แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตัว

บ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุก

ภารกิจ         

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ         



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

201 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ) 

การปฏิบัติงานที่ก าหนด 

1.3.1 – 1.3.3 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ ในระดับสากล         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ         

7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/

หรือน าเสนอผลงานวิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ     

7.4.2 งบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ า     

7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการ

พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 

การเรียนการสอน และการวิจัย         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้

บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัลผลงาน

ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน

กระบวนการบริหารการศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9  ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ

เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล         

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์

ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ         

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน

ร่วมกัน         

8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวนนักศึกษา (บาทต่อคน)     

8.2.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์

ปกติ)     

8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ     

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้าน         



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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202 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ) 

การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน         

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานท่ี 2 ก         

มาตรฐานท่ี 2 ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของ 

การบริหารการอุดมศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร         

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด     

2.1.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด     

2.1.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ         

2.2.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์

และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา     

2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน

ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน

ภายนอกมีส่วนร่วม         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท า

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์         

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า         

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและ

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์         

3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา

นักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษา     

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ         



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

203 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ) 

ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า         

4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจ า     

4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ า     

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ

สิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า         

*ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า (เฉพาะสถาบัน

ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย)         

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่

สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน         

5.1.1 มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ

และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

(ระดับ)     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ

วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการ

วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า         

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ า         

5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและ

วิชาชีพเพื่อสงัคมต่ออาจารย์ประจ า     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ         

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     

6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และ สร้าง

เสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจ านวนนักศึกษา       

6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา

และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบด าเนินการ         

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข         

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม         
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204 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ) 

ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์         

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู ้         

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3         

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน         

 

 

3. ตารางที่ ส 3. ตารางสรุปการประเมนิตามมมุมองด้านการบรหิารจัดการ ประเภทสถาบันที่เนน้วิจัยฯ 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ) 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ / 

ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                       

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องค์กรหรือชุมชน

ภายนอกมีส่วนร่วม     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า

และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (นับเฉพาะปริญญา

ตรี)     

2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ท างานตรงสาขาที่

ส าเร็จการศึกษา (นับเฉพาะปริญญาตรี)     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้

เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ (นับเฉพาะปริญญาตรี)     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11  ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ

และผู้ใช้บัณฑิต (นับเฉพาะปริญญาตรี)     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12  ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ส าเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ

ยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 

ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือ

นานาชาติ (หมายเหตุ - สมศ.เกณฑ์เป็นจ านวน)  (นับซ้ าได้

หากนักศึกษาหรือศษิย์เก่าผู้นั้นได้รับรางวัลหรือการประกาศ

เกียรติคุณหลายครั้ง)     

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า     

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและ     
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205 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ) 

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา

นักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษา     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตามเป้าหมายของสถาบัน     

5.1.1 มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ

และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

(ระดับ)     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ

วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการและ

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อ อาจารย์

ประจ า  (ไม่นับซ้ า)     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ต่อ 

อาจารย์ประจ า     

5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและ

วิชาชีพเพื่อสงัคมต่ออาจารย์ประจ า     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้

บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา     

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการ

ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา     

เฉลี่ยคะแนนด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

2. ด้านกระบวนการภายใน     

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและมีการ

ก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน

ให้ครบทุกภารกิจ     

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการ

ปฏิบัติงานที่ก าหนด     

1.3.1 – 1.3.3 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร     

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด     

2.1.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด     

2.1.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด     

2.2.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และ     
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206 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ) 

ศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา 

2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน

ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์     

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     

6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และ สร้าง

เสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจ านวนนักศึกษา       

6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา

และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบด าเนินการ     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล             

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน

กระบวนการบริหารการศึกษา     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ

เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล     

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา     

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน     

เฉลี่ยคะแนนด้านกระบวนการภายใน     

3. ด้านการเงิน     

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า     

4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจ า     

4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ า     

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์

ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ     

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน

ร่วมกัน     

8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวนนักศึกษา (บาทต่อคน)     

8.2.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์

ปกติ)     

8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ     

เฉลี่ยคะแนนด้านการเงิน     
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ เป้าหมาย
1
 

ผลการ 

ด าเนินงาน
1
 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ) 

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของคณาจารย์     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท า

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน       

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ

ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์     

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์       

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ

สิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (ใม่นับซ้ า)     

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ     

7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/

หรือน าเสนอผลงานวิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ     

7.4.2 งบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ า     

7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการ

พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การ

เรียนการสอนและการวิจัย     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัลผลงาน

ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (นับซ้ าได้

หากได้รับหลายรางวัล และสามารถนับรวมอาจารย์ประจ าที่ลา

ศึกษาต่อได้ด้วย)     

เฉลี่ยคะแนนด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม     

 

4. ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามแบบ ป.1 แยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ค่า ค่าน้ าหนัก ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ  
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

เป้าหมาย 

สกอ. คณะ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ ( 

% หรือ 

สัดสว่น / 

ระดับ) 

สกอ. คณะ 

ผลการ

ประเมิน

เทียบกับ

เป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะ 

 

ตัวหาร 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ

แผนการด าเนินการ 

                  

1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล

ยุทธ ์แผนการด าเนินงานและมีการ

ก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตามแผนให้ครบ

ทุกภารกิจ 

 

                  

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

      
  

        

  

  

  
  

1.3 การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ที่สะท้อนเอกลักษณ์และ

จุดเน้น รวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะ

ตาม พรบ. ของสถาบันอุดมศึกษา 

 

                  

1.3.1 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน                   

1.3.2 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน                   

1.3.3 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน                   

2. การเรียนการสอน                   

2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

               

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน

ต่อหลักสูตรทั้งหมด 

             

  

  

    

2.1.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์

ปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ

จ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

ทั้งหมด 

   

  

        

  

  

  

  

2.1.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์

ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ

จ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

ทั้งหมด 

   
  

        

  

  

  
  

2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ / ประสิทธิภาพของการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ               

               

2.2.1 

  

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบ

ห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์
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209 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าน้ าหนัก ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
สกอ. คณะ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ ( 

% หรือ 

สัดสว่น / 

ระดับ) 

สกอ. คณะ 

ผลการ

ประเมิน

เทียบกับ

เป้าหมาย 
ตัวหาร 

สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา       

2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

               

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอน ซึ่งบุคคล องค์กรหรือ

ชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 

               

2.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  

             

  

  

   

 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิ ป.ตรี 

ป.โท ป.เอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์

ประจ า 

   
  

    

  

  

  

 

  

  

 

  
 

  

2.6 สัดส่วนของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

   
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
    

  

2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารย์ 

               

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้

อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน      

               

2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี (นับเฉพาะ

ปริญญาตรี) 

   
  

        

  

  

  
  

2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ที่ได้ท างานตรงสาขาที่ส าเร็จ

การศึกษา (นับเฉพาะปริญญาตรี) 

   
  

        

  

  

  
  

2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ที่ได้เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตาม

เกณฑ์ (นับเฉพาะปริญญาตรี) 

   
  

        

  

  

  
  

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต (นับ

เฉพาะปริญญาตรี) 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าน้ าหนัก ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
สกอ. คณะ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ ( 

% หรือ 

สัดสว่น / 

ระดับ) 

สกอ. คณะ 

ผลการ

ประเมิน

เทียบกับ

เป้าหมาย 
ตัวหาร 

2.12 ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่

ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่าน

มา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยก

ย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 

ศิลปะและวัฒนธรรม และด้าน

สิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือ

นานาชาติ   (นับซ้ าได้หากนักศึกษา

หรือศิษย์เก่าผู้นั้นได้รับรางวัลหรือ

การประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง) 

 

   
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   
  

        

  

  

  
  

3. พัฒนานักศึกษา                

3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและ

ศิษย์เก่า 

               

3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่

ครบถ้วนและสอดคล้องกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

               

3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา

ต่อจ านวนนักศึกษา 

   
  

        

  

  

  
  

4. การวิจัย                

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ

สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์  

               

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จาก

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์   

               

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก

สถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

   
  

        

  

  

  
  

4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุน

ท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจ า 

   
  

        

  

  

  
  

4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุน

ท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ า 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าน้ าหนัก ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
สกอ. คณะ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ ( 

% หรือ 

สัดสว่น / 

ระดับ) 

สกอ. คณะ 

ผลการ

ประเมิน

เทียบกับ

เป้าหมาย 
ตัวหาร 

4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับ

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

หรืออนุสิทธิบัตร หรือน าไปใช้

ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและใน

ระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า (ใม่นับซ้ า) 

 

   

  

        

  

  

  

  

4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ

อ้างอิง (Citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานข้อมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ า 

             

  

  

  
  

5.  บริการวิชาการ                

5.1 มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ

สถาบัน 

               

5.1.1 มีการน าความรู้และประสบการณ์

จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมา

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย (ระดับ) 

               

5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วน

ร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ

วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็น

กรรมการวิชาการและกรรมการ

วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ ต่อ อาจารย์ประจ า  (ไม่

นับซ้ า) 

   

  

        

  

  

  

  

5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 

ต่อ อาจารย์ประจ า 

             

  

  

  

  

5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันใน

การบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ

สังคมต่ออาจารย์ประจ า 

             

  

  

  
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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212 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าน้ าหนัก ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
สกอ. คณะ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ ( 

% หรือ 

สัดสว่น / 

ระดับ) 

สกอ. คณะ 

ผลการ

ประเมิน

เทียบกับ

เป้าหมาย 
ตัวหาร 

5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

               

6.  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                

6.1 มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

               

6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ 

พัฒนา และ สร้างเสริมเอกลักษณ์

ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจ านวน

นักศึกษา   

             

  

  

  

  

6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้

ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริม

เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

งบด าเนินการ 

             

  

  

  

  

7.  การบริหารและจัดการ                

7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการและสามารถ

ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับ

สากล         

               

7.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของ

สถาบัน 

               

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู ้                

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ

ธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 

               

7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วม

ประชุมวิชาการ และ/หรือน าเสนอ

ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

 

 

             

  

  

  

  

7.4.2 งบประมาณส าหรับการพัฒนา

คณาจารย์ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ า  

             

  

  

  
  

7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจ าสาย

สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้

และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ

             

  

  

  

  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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213 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าน้ าหนัก ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
สกอ. คณะ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ ( 

% หรือ 

สัดสว่น / 

ระดับ) 

สกอ. คณะ 

ผลการ

ประเมิน

เทียบกับ

เป้าหมาย 
ตัวหาร 

และต่างประเทศ 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อ

การบริหาร การเรียนการสอนและ

การวิจัย 

               

7.6 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาส

ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

               

7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ

รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชพี

ในระดับชาติหรือนานาชาติ (นับซ้ า

ได้หากได้รับหลายรางวัล และ

สามารถนับรวมอาจารย์ประจ าที่ลา

ศึกษาต่อได้ด้วย) 

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

7.8 มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมา

ใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

               

7.9 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอด

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับ

องค์กรสู่ระดับบุคคล 

               

8. การเงินและงบประมาณ                

8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ

วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ

การเงินและงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

               

8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและ

ภายนอกสถาบันร่วมกัน 

               

8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวนนักศึกษา 

(บาทต่อคน) 

             

  

  

    

8.2.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา 

(ร้อยละของเกณฑ์ปกติ) 

             

  

  

    

8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อ

งบด าเนินการ  

             

  

  

    

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                

9.1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา 

               



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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214 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าน้ าหนัก ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
สกอ. คณะ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ ( 

% หรือ 

สัดสว่น / 

ระดับ) 

สกอ. คณะ 

ผลการ

ประเมิน

เทียบกับ

เป้าหมาย 
ตัวหาร 

9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และ

ทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่

นักศึกษา 

               

9.3 ระดับความส าเร็จของการประกัน

คุณภาพภายใน 

               

รวม               
  

 

 

ภาคผนวก ประกอบด้วยเอกสารเพิ่มเติมท่ีมีความสมบูรณ์ในตัวเอง และเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ คุณภาพ 

โดยจัดไว้ในส่วนสุดท้ายของรายงาน เช่น  

1. รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน  

2. รายการเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีผ่านมา  

4. เอกสารเก่ียวกับการติดตามประเมินผลต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น แบบส ารวจเร่ืองบัณฑิต 

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ  

5. ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา (Common Data Set) ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการกรอกข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจ าปีการศึกษา 2552 

คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / ส านัก / ศูนย์......................................................มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การรายงานข้อมูลให้รายงานในรอบปีการศึกษา ยกเว้นเฉพาะที่ระบุให้ใช้รอบปีงบประมาณ 

 

ล าดับ รายการ 
ข้อมูลปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

องค์ประกอบที่  1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ (ใช้ปีงบประมาณ) 

1 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ     
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

215 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ล าดับ รายการ 
ข้อมูลปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

2 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย     
  

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

  หลักสูตร       

3 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด     
  

  3.2 ระดับปริญญาตรี     
  

  3.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก)     
  

  3.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข)     
  

  3.5 ระดับปริญญาเอก     
  

4 จ านวนหลักสูตรที่มีจ านวนและคุณวุฒิอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 

2548 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
      

   -  ระดับปริญญาตรี     
  

   - ระดับปริญญาโท     
  

   - ระดับปริญญาเอก     
  

5 จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารย์มีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    

  

   - ระดับปริญญาโท     
  

   - ระดับปริญญาเอก     
  

6 จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามที่

ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    

  

   - ระดับปริญญาโท     
  

   - ระดับปริญญาเอก     
  

7 จ านวนหลักสูตรที่จัดท าขึ้นใหม่หรือที่ปรับปรุงและจ านวนหลักสูตรที่ยังไม่มีการปรับปรุงซึ่ง

มีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องค์กรภายนอกมีส่วนร่วม 

      

   -  ระดับปริญญาตรี     
  

   - ระดับปริญญาโท     
  

   - ระดับปริญญาเอก     
  

8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉล่ียทุกหลักสูตร 

    

  

   -  ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

216 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ล าดับ รายการ 
ข้อมูลปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

   -  ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     
  

   -  ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     
  

   -  ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)     
  

9 วิทยานิพนธ์     
  

  จ านวนบทความวิทยานิพนธ์ ป.โทที่ตีพิมพ์เผยแพร ่     
  

  จ านวนบทความวิทยานิพนธ์ ป.โททั้งหมด     
  

  จ านวนบทความวิทยานิพนธ์ ป.เอกที่ตีพิมพ์เผยแพร ่     
  

  จ านวนบทความวิทยานิพนธ์ ป.เอกทั้งหมด     
  

  นักศึกษา     
  

10 จ านวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร     
  

   -  ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     
  

   -  ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     
  

   -  ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)     
  

11 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร (ปีงบประมาณ)       

   -  ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     
  

   -  ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     
  

   -  ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)     
  

12 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร (ปีการศึกษา)       

   -  ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

217 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ล าดับ รายการ 
ข้อมูลปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

   -  ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     
  

   -  ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)     
  

   -  ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)     
  

13 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับค่ามาเป็นปริญญาตรี 

(ปีงบประมาณ) 

      

   -  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคปกติ)     
  

   -  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคพิเศษ)     
  

14 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับค่ามาเป็นปริญญาตรี (ปี

การศึกษา) 

      

   -  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคปกติ)     
  

   -  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคพิเศษ)     
  

   - ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

    

  

   - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษา     
  

  บัณฑิต     
  

15 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมด     
  

16 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี     
  

17 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงานท า     
  

18 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา     
  

19 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์หลังส าเร็จการศึกษา     
  

20 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าเกณฑ์หลังส าเร็จการศึกษา 

    
  

21 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นต่ ากว่าเกณฑ์หลังส าเร็จการศึกษา     
  

22 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ท างานตรงสาขาที่ส าเร็จการศึกษา (นับเฉพาะปริญญา

ตรี) 

    

  

23 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต (เทียบจากค่าระดับ 5)      
  

24 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ     
  

25 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ     
  

26 จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา     
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

218 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ล าดับ รายการ 
ข้อมูลปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

   -  ระดับปริญญาตรี     
  

   - ระดับปริญญาโท     
  

   - ระดับปริญญาเอก     
  

  อาจารย์     
  

27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด     
  

28 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ     
  

29 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า     
  

30 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า     
  

31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า      
  

32 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ไม่มีต าแหน่งวิชาการ     
  

33 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์     
  

34 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์     
  

35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์     
  

36 จ านวนอาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

    

  

37 จ านวนอาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษาที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     
  

38 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัย     
  

39 จ านวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ       

40 จ านวนผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมการการเรียนการสอนของคณาจารย์     
  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

41 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการนักศึกษา (เทียบจากค่า 5 ระดับ)     
  

42 จ านวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม     
  

  
 -  จ านวนกิจกรรมวิชาการ 

    
  

  
 -  จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม 

    
  

  
 -  จ านวนกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 

    
  

  
 -  จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม 

    
  

  
 -  จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม 

    
  

  
 -  จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม 

    
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

219 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ล าดับ รายการ 
ข้อมูลปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

  
 -  จ านวนกิจกรรมนันทนาการ 

    
  

  
 -  จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม 

    
  

  
 -  จ านวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

    
  

  
 -  จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม 

    
  

43 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงาน 

งานวิจัย และ/หรือวิทยานิพนธ์ 

      

  
 - ด้านวิชาการ วิชาชีพ 

    
  

  
 -  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    
  

  
 -  ด้านกีฬา สุขภาพ 

    
  

  
 -  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

    
  

  
 -  ด้านส่ิงแวดล้อม 

    
  

44 จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษา

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติจาก

ผลงาน งานวิจัย และ/หรือวิทยานิพนธ์ 

    

  

  
 -  ด้านวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา 

    
  

  
 -  ด้านวิชาการ วิชาชีพ 

    
  

  
 -  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    
  

  
 -  ด้านกีฬา สุขภาพ 

    
  

  
 -  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

    
  

  
 -  ด้านส่ิงแวดล้อม 

    
  

45  จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ

จากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ์ 

    

  

46 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

    

  

47 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศ

เกียรติคุณยกย่องระดับชาติและนานาชาติ 

    

  

  
 - ด้านวิชาการ วิชาชีพ 

    
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

220 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ล าดับ รายการ 
ข้อมูลปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

  
 -  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    
  

  
 -  ด้านกีฬา สุขภาพ 

    
  

  
 -  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

    
  

  
 -  ด้านส่ิงแวดล้อม 

    
  

48 จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษาที่ได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

    

  

  
 - ด้านวิชาการ วิชาชีพ 

    
  

  
 -  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    
  

  
 -  ด้านกีฬา สุขภาพ 

    
  

  
 -  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

    
  

  
 -  ด้านส่ิงแวดล้อม 

    
  

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

49 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์(ใช้รอบปีงบประมาณ)     
  

  
 - จ านวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน 

    
  

  
 -  จ านวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน 

    
  

50 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนวิจัย (ใช้รอบปีงบประมาณ) 

    
  

  
 -  จ านวนที่ได้รับทุนจากภายนอกสถาบัน 

    
  

  
 -  จ านวนที่ได้รับทุนจากภายในสถาบัน 

    
  

51 
จ านวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ไม่นับซ้ า) 

    
  

  
 -  จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ 

    
  

  
 -  จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ 

    
  

  
 -  จ านวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

    
  

  
 -  จ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติหรือนานาชาติ 

    
  

52 จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมลู     
  

   - ระดับชาติ     
  

   - ระดับนานาชาติ     
  

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

53 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ     
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

221 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ล าดับ รายการ 
ข้อมูลปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

   - ที่ปรึกษา     
  

   - กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน     
  

   - กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติ     
  

   - อาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม     
  

54 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ     
  

55 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพ     
  

56 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (จากผลส ารวจของ ก.พ.ร. กรณี

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 

    

  

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

57 จ านวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม     
  

58 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

    

  

59 งบด าเนินการ     
  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

60 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการ     
  

  
 - ในประเทศ 

    
  

  
 - ต่างประเทศ 

    
  

61  จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ 
      

  
 - ในประเทศ 

    
  

  
 - ต่างประเทศ 

    
  

62 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด     
  

63 จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

    

  

  
 - ในประเทศ 

    
  

  
 - ต่างประเทศ 

    
  

67 จ านวนรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติที่อาจารย์ประจ าได้รับ     
  

  
 - ในประเทศ 

    
  

  
 - ต่างประเทศ 

    
  

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (ใช้รอบปีงบประมาณ) 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

222 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

ล าดับ รายการ 
ข้อมูลปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

68 รายรับทั้งหมดของสถาบัน     
  

69 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ     
  

70 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน     
  

71 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน     
  

72 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ     
  

73 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     
  

74 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์     
  

75 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ ศูนย์สารสนเทศ     
  

76 เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ     
  

77 สินทรัพย์ถาวร     
  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

78 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ 5 ระดับของ สกอ.     
  

 

  
 

 

 



 

 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมี

ข้ันตอนที่ส าคัญ        ข้ันตอนหนึ่งคือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (internal 
quality audit and assessment) 
 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คือ การตรวจสอบและประเมินระบบและ

กลไก    การประกันคุณภาพการศึกษาที่ด าเนินการโดยคณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การศึกษาที่อยู่ในหน่วยงานนั้น หรือโดยคณะกรรมการที่หน่วยงานนั้นสังกัดอยู่ เช่น คณะกรรมการที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพ



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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223 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายในคณะ สถาบัน ส านัก หรือคณะกรรมการที่คณะ สถาบัน ส านัก แต่งตั้งเพื่อตรวจสอบ

และประเมินหน่วยงานของตนเอง โดยท าการตรวจสอบและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 
5.1 วัตถุประสงค์ 
  

 (1)  เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของคณะวิชา  หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา

ในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่ก าหนดข้ึน  โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตาม

ตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 
 (2)  เพื่อให้คณะวิชาหรือหน่วยงานทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนด

แนวทางใน    การพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้และเป็น
สากล 
 (3)  เพื่อให้คณะวิชาหรือหน่วยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะใน     การพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง 
 (4)  เพื่อ ให้ ข้อมูลสาธารณะที่ เ ป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท า ให้มั่นใจว่า

สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 (5)  เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนนุการจดัการ

อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

224 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 
5.2 แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
  

1. ขั้นตอนการเตรียมการ 
  1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดช่วงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ส าหรับปี

การศึกษา 2552 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ก าหนดให้มีการประเมินระดับภาควิชา/สาขาวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า เดือน

พฤษภาคม 2552 
 ก าหนดให้มีการประเมินระดับคณะ/ส านัก  เดือนมิถุนายน 2552 
 ก าหนดให้มีการประเมินระดับมหาวิทยาลัย  เดือนสิงหาคม 2552 

 

 พร้อมกับแจ้งคณะ/ ส านักงาน/หน่วยงาน เสนอรายชื่อผู้ที่หน่วยงานประสงค์จะให้

เป็นประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานที่มีคุณสมบัตติามที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด จ านวนตามที่ก าหนด รวมทั้งแจ้งชือ่ผูท้ีจ่ะเป็นผู้

ประสานงานของหน่วยงาน  

  1.2 มหาวิทยาลัย โดย เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
(1) ประสานงานและแจ้งหน่วยงานเกี่ยวกับวันตรวจสอบและประเมิน ก าหนดการ 

และรายชื่อประธานและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน   
(2) ประสานกับประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเกี่ยวกับการจัดสง่เอกสาร        

การเดินทาง ที่พัก และการรับ-ส่ง 
1.3 หน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเองให้มหาวิทยาลัย จ านวนเท่ากับ

คณะกรรมการ  อย่างน้อย 15วันก่อนวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 1.4 มหาวิทยาลัยรับผิดชอบงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยและค่าอาหารว่างอาหารกลางวัน  
  1.5 หน่วยงานที่จะขอรับการตรวจสอบและประเมินฯ เตรียมการดังนี้ 

(1) คณะ/ส านักเตรียมการน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะ/

ส านักในปีการศึกษา 2551 โดย Power point หรือรูปแบบอื่นๆ พร้อมเอกสาร

สรุปผลการด าเนินงานในลักษณะ Print Out เพื่อน าเสนอคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันแรกของการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาของคณะ/ส านัก  

(2) คณะ/ส านักจัดเตรียมห้องประชุมและอุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวก

ต่างๆ เช่น Visual ,Projector, Computer และ Printer เป็นต้น 

(3)  คณะ/ส านักเตรียมข้อมูล เอกสาร หลักฐานตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ที่คณะ/

ส านักก าหนด 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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225 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

(4)   เตรียมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการ เช่น ผู้บริหาร 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ นักศึกษา บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี ) 

หมายเหตุ   บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ควรเป็นบุคคลที่มาจากหน่วยงานภายนอก  

มหาวิทยาลัย 

2. ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในใชเ้วลาประมาณ  2 วัน 
 2.1 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในไปที่หน่วยงานตามเวลาทีน่ัดหมาย

เพื่อพบกับผู้บรหิารและบุคลากรของหน่วยงาน 
  2.2 หน่วยงานเสนอข้อมลูสถานภาพของหน่วยงาน การด าเนนิงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา และ ชี้แจงเอกสารรายงานการประเมนิตนเองพอสงัเขป คณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมนิคุณภาพภายในสอบถามข้อมลูเบ้ืองตน้  
  2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมวางแผนการ

ตรวจสอบและประเมิน  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ  หรือหน่วยงานที่จะไปตรวจเย่ียมจากเอกสาร 

ฐานข้อมูล ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้และบันทึกประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการหาข้อมูล 
  2.4 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปตรวจเย่ียมหน่วยงาน โดย

หาข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบถามผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือโดยการ

สัมภาษณ์หรือการอ่านเอกสารเพิ่มเติม 
  2.5 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน

เพื่อน าเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน 
  2.6 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในแจ้งผลการตรวจสอบและ

ประเมิน  และให้ข้อคิดเห็นด้านต่างๆ แก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 
  2.7 ผู้บริหารหน่วยงานให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
  2.8 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในรับฟังข้อคิดเห็นจาก

ผู้บริหารหน่วยงานและผู้เข้ารับฟัง 
  

3. ขั้นตอนภายหลังการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
  3.1 หน่วยงานประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมนิที่

มหาวิทยาลัยส่งให้ 
  3.2 หน่วยงานด าเนินการวางแผนปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
   

 4. ระยะเวลาของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง  ปีละ 

1 คร้ัง เพื่อให้หน่วยงานได้รับรู้สถานภาพและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และมีการปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 มหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ

หน่วยงานทุกปี 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปี 2552                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

226 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                                  

เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

 

  

 



   

 

ความหมายของการประกันคุณภาพ 

 
1. ระบบ และกลไก หมายถึง ข้ันตอนการด าเนินงานต่างๆ ท่ีมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงอย่างเป็น

ระบบ โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปัจจัยต่างๆ เป็นกลไกให้การ

ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

2. “คุณภาพ (Quality)” เป็นค าท่ีมีความหมายได้ตามบริบทท่ีแตกต่างกันออกไป เนื่องจาก  

คุณภาพเป็นภาพความคิด (Concept) ท่ีเก่ียวข้องกับคุณค่า (Value) หรือความพึงพอใจ (Interest) ในด้าน

หนึ่งคุณภาพ หมายถึง สิ่งท่ีสอดคล้องกับรสนิยมหรือความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล คุณภาพอาจมี

ความหมายว่า เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ (Fitness for purpose) เม่ือวัตถุประสงค์นั้นเป็นความต้องการของ

ลูกค้า ในอีกด้านหนึ่งคุณภาพมีความหมายว่ามีระดับของความเป็นเลิศตามท่ีต้องการ อย่างไรก็ตามได้มีผู้ให้

ความหมายของค าว่า “คุณภาพ” ไว้ดังนี้ 

 “คุณภาพ” ลักษณะความดี ลักษณะประจ าบุคคลหรือสิ่งของ 

 Cryer ให้ความหมาย “คุณภาพ” คือ ผลรวมของคุณลักษณะและคุณสมบัติของผลผลิตสนองตอบ

ความต้องการท่ีก าหนด
  

 “คุณภาพ” คือคุณสมบัติทุกประการของสิ่งท่ีด ารงอยู่ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการ (Quality 

is the totally of characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy stated and implied needs.) 
2
 

 “คุณภาพ” เป็นนามธรรมเม่ือน ามาแปลงเป็นรูปธรรมให้สามารถเปรียบเทียบเพื่อให้ตัดสินได้ ก็จะ

กลาย เป็นมาตรฐาน  

  จากความหมายในด้านต่างๆ จะเห็นว่า “คุณภาพ” เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับ 

- คุณลักษณะท่ีเป็นไปในด้านดี และต้องมีมาตรฐานท่ีสามารถเทียบวัดได้ 

- ต้องสามารถตอบสนองความต้องการ หรือความคาดหวังของลูกค้าและต้องสร้างความพึง

พอใจให้กับลูกค้า 

 จะเห็นว่า “คุณภาพ” เป็นสิ่งท่ีต้องสร้างข้ึน ต้องพยายามรักษาให้คงอยู่ นอกนั้นยังจะต้องพยายาม

พัฒนา ให้ดีย่ิงข้ึน กระบวนการสร้างคุณภาพและพัฒนาเป็นสิ่งท่ีต้องท าอย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด 

  
3. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ ท่ีหากได้

ด าเนินการตามระบบ และกลไกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพท่ีก าหนดไว้แล้วจะท าให้ มีความม่ันใจว่า 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย 

4. การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ ท่ีด าเนินการตามระบบท่ี

ได้  วางไว้ เพื่อให้เกิดความเชื่อม่ันว่า มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อสังคม 

5. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้ท่ีก าหนด เพื่อเป็น

หลักประกัน แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และสาธารณชนได้ม่ันใจว่า มหาวิทยาลัยสามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอาจจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ การประกันคุณภาพภายใน และการ

ประกันคุณภาพโดยภายนอก 

2) การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมควบคุมคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ท่ีจะท าให้

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมีความม่ันใจว่า มหาวิทยาลัยด าเนินการตามภาระงานท่ีให้บริการตาม

จุดมุ่งหมาย 

กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 

 การควบคุมคุณภาพ 

 การตรวจสอบคุณภาพ 

 การประเมินคุณภาพ 

3) การประกันคุณภาพภายนอก 4
 หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยผู้ประเมินท่ีได้รับมอบหมายจาก สมศ. เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพท่ีดี

ย่ิงข้ึนและเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามเอกลักษณ์และจุดเน้นของ

สถาบันการศึกษา 

กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย 

 การตรวจสอบคุณภาพท่ีผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินคุณภาพ 

 การให้การรับรอง 

 

องค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก มีปรากฏ

ในตารางดังนี ้

การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา 

กระบวนการ :  

 

 การควบคุมคุณภาพ 

 การตรวจสอบคุณภาพ 

 การประเมินคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

กระบวนการ :  

 ตรวจสอบคุณภาพ 

 ประเมินคุณภาพ 

 การให้การรับรอง 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

 
6. องค์ประกอบคุณภาพ หมายถึง ปัจจัยหลักในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีผลต่อคุณภาพ

การศึกษา 

7.  ตัวบ่งช้ีคุณภาพ หมายถึง ตัวบ่งชี้ว่าการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 

8. มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา  หมายถึง ข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพท่ีพึง

ประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง  ส าหรับ

การส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ี

ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ   

ควรยึดหลักตามพันธกิจของอุดมศึกษา 4 ประการ อันได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ วิชาการ และ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังจะต้องมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ง

บทบาทในการก าหนดมาตรฐานอุดมศึกษานี้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  แห่งชาติก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน ท้ังของ

รัฐและเอกชนท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญา และ/หรือระดับปริญญา ในท่ีนี้ ได้แก่ สถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันเฉพาะทาง

สังกัดกระทรวงอ่ืนๆ 

 มาตรฐานคุณภาพ สมศ. หมายถึง มาตรฐานคุณภาพใน 4 มิติ คือ ประสิทธิผล การบริหารและ     

การจัดการ การเรียนรู้ และการประกันคุณภาพ แบ่งเป็น 7 มาตรฐาน 48 ตัวบ่งชี้ ตามท่ี สมศ. ก าหนด โดย

มาตรฐานท่ี 1 - 4 เป็นมาตรฐานด้านผลลัพธ์ ส่วนมาตรฐานท่ี 5 - 7 เป็นมาตรฐานด้าน กระบวนการ ในแต่ละ

มาตรฐานมีจ านวนตัวบ่งชี้ร่วมและตัวบ่งชี้เฉพาะ ตามจุดเน้นปฏิบัติพันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถาบัน  

 ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจาก สมศ.ให้

ท าการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 รายงานประจ าปี หมายถึง รายงานสัมฤทธิผลการด าเนินงานในรายปีของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งถือว่า

เป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีสถาบันอุดมศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

และสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกท้ังมีความสอดคล้องและรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาได้ 

 การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การ

ติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งกระท าโดยส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) หรือ  ผู้ประเมินภายนอกท่ีได้รับ

การรับรองจาก สมศ. เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพดีย่ิงข้ึน 

 ผู้ประสานภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจาก สมศ.  ให้

ท าการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

กรรมการวิชาการ
 
 หมายถึง กรรมการร่างหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการประเมินผล

วิชาการหรืออยู่ในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการต่างๆ  กรรมการประชุมวิชาการท่ีมีลักษณะจัดเป็นประจ า
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ระดับชาติ/นานาชาติ  กรรมการประจ าหน่วยงานภาครัฐ  รวมท้ังการเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน 

เป็นต้น 

กรรมการวิชาชีพ  หมายถึง การเป็นกรรมการของสมาคมวิชาชีพต่างๆ ท่ีปรึกษาระดับสูงของประเทศ

ท่ีได้รับเลือก  หรือได้รับมอบหมายให้เป็นคณะท างาน หรือคณะด าเนินการเพื่อพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ

ภายนอกสถาบันในระดับชาติหรือนานาชาติ 

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
 2 
หมายถึง การจัดการศึกษาท่ียึดหลักผู้เรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด โดยกระบวนการจัดการ ศึกษา

จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งมุ่งเน้นพัฒนา

ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ
 
 ดังนี้ 

 1) การเรียนรู้จากกรณีเกิดปัญหา (Problem-based Learning :PBL) 

 เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนรู้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ เรียนคิดและด าเนินการเรียนรู้ 

ก าหนดวัตถุประสงค์ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า เป็นการส่งเสริมให้เกิดการ

แก้ปัญหามากกว่าการจ าเนื้อหาข้อเท็จจริง เป็นการส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มและพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่ง

วิธีการนี้จะท าได้ดีในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพราะผู้เรียนมีระดับความสามารถทางการคิด

และการด าเนินการด้วยตนเอง ได้ดี 

 เงื่อนไขท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ความรู้เดิมของผู้เรียน ท าให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลใหม่

ได้ การจัดสถานการณ์ท่ีเหมือนจริง ส่งเสริมการแสดงออกและการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้โอกาส

ผู้เรียนได้ไตร่ตรองข้อมูลอย่างลึกซึ้ง ท าให้ผู้เรียนตอบค าถาม จดบันทึก สอนเพื่อน สรุปวิพากษ์วิจารณ์

สมมุติฐานท่ีได้ตั้งไว้ได้ดี 

2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (individual study) 

 เนื่องจากการเรียนรู้แต่ละบุคลมีความสามารถการเรียนรู้ และความสนใจการเรียนท่ีแตกต่างกัน  

ดังนั้น    จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีเทคนิคหลายวิธี เพื่อช่วยให้การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่สามารถตอบสนอง

ผู้เรียนแต่ละคนท่ีแตกต่างกันได้ด้วย อาทิ 

2.1 เทคนิคการใช้ Concept Mapping ท่ีมีหลักการใช้ตรวจสอบความคิดของผู้เรียนว่าคิดอะไร เข้าใจ

สิ่งท่ีเรียนอย่างไรแล้วแสดงออกมาเป็นกราฟฟิก 

2.2 เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาท่ีผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันก าหนดเพื่อใช้เป็นหลักยึดใน

การเรียนว่าเรียนอะไร อย่างไร เวลาใด ใช้เกณฑ์อะไรประเมิน 

2.3 เทคนิค Know – Want-learned ใช้เชื่อมโยงความรู้เดิม เทคนิคการรายงานหน้าชั้นท่ีให้ผู้เรียน

ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมาน าเสนอหน้าชั้นซึ่งอาจมีกิจกรรมทดสอบผู้ฟังด้วย 

2.4 เทคนิคกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นการเรียนท่ีท าให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยน

ความรู้ความคิดซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 

การเรียนรู้แบบนี้มีความเชื่อพื้นฐานว่า “ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยการอาศัยประสบการณ์แห่งชีวิต    

ท่ีได้รับเพื่อค้นหาความจริง” โดยมีรากฐานจากทฤษฏีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาท่ีหลากหลายซึ่งนักทฤษฏี

สรรคนิยมได้ประยุกต์ทฤษฏีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาดังกล่าวในรูปแบบและมุมมองใหม่ ซึ่งแบ่งออก    

เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
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3.1 กลุ่มท่ีเน้นกระบวนการรู้คิดในตัวบุคคล (radical constructivism or personal constructivism or 

cognitive oriented constructivist theories) เป็นกลุ่มท่ีเน้นการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นรายบุคคล โดยมีความเชื่อ

ว่ามนุษย์แต่ละคนรู้วิธีเรียนและรู้วิธีคิด เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

3.2 กลุ่มท่ีเน้นกระบวนการเรียนรูโดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social constructivism or socially 

oriented constructivist theories) เป็นกลุ่มท่ีเน้นว่า เรียนรู้  คือ ผลผลิตทางสังคม โดยมีข้อตกลงเบื้องต้น 2 

ประการ 

3.2.1 ความรู้ต้องสัมพันธ์กับชุมชน 

3.2.2 ปัจจัยทางวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ ดังนั้น ครูจึงมีบทบาท

เป็น     ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

 4) การเรียนรู้จากการสอนแบบ เอส ไอ พี  

 การสอนแบบ เอส ไอ พี  เป็นรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อฝึกทักษะทางการสอนให้กับผู้เรียน

ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถเก่ียวกับทักษะการสอน โดยผลท่ี

เกิดข้ึนกับผู้เรียนมีผลทางตรง คือ การมีทักษะการสอน การมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับทักษะทางการสอนและ         

ผลทางอ้อม คือการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ความร่วมมือในการเรียนรู้ และความพึงพอใจในการเรียนรู้  

 วิธีการท่ีใช้ในการสอน คือ การทดสอบฝึกปฏิบัติจริงอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง และเป็นระบบเป็นการสอน

แบบจุลภาค มีท่ีให้ผู้เรียนทุกคนมีบทบาทในกาฝึกทดลองตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดการฝึก ข้ันตอนการสอน คือ 

ข้ันความรู้ความเข้าใจ ข้ันส ารวจ วิเคราะห์และออกแบบฝึกทักษะ ข้ันฝึกทักษะ ข้ันประเมินผล  โครงสร้างทาง

สังคมของรูปแบบการสอนอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ า ในขณะท่ีผู้เรียนฝึกทักษะการสอนนั้น ผู้สอนต้องให้ความ

ช่วยเหลือสนับสนุน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสื่อ เอกสารหลักสูตร และการสอน และเคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณ์

ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

 5) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) 

 การเรียนรู้แบบนี้เป็นการให้ผู้เรียนศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การจัดการเรียนแบบ

สืบค้น (Inquiry Instruction) การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning ) การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem 

Solving) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ( Experiential Learning) ซึ่งการเรียนการสอนแบบแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองนี้ ใช้ในกรเรียนรู้ท้ังท่ีเป็นรายบุคคล และกระบวนการกลุ่ม 

 6) การเรียนรู้จากการท างาน ( work  - based Learning ) 

 การเรียนรู้แบบนี้เป็นเป็นการจัดการเรียนรู้จากการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาการ

ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง  ฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 

การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง โดยสถาบันการศึกษามักร่วมมือกับแหล่งงานในชุมชน รับผิดชอบจัดการเรียน  

การสอนร่วมกัน ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีประเมิน 

 7) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ( Research - based Learning ) 

 การเรียนรู้ท่ีเน้นการวิจัยถือได้ว่าเป็นหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีแสวงหาความรู้ 

ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยตรง เป็นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้ และเป็นการทดสอบความสามารถ

ทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนอาจบ่งออกเป็น 4 ลักษณะใหญ่ๆได้แก่ การ

สอนโดยใช้วิธีวิจัยเป็นวิธีการสอนโดยผู้เรียนร่วมกันท าโครงการวิจัยกับอาจารย์ หรือเป็นผู้ช่วยโครงการวิจัยของ

อาจารย์ การสอนโดยผู้เรียนศึกษางานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยชั้นน าในศาสตร์ท่ีศึกษา และการสอน  โดยใช้

ผลวิจัยประกอบการสอน 
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 8) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา ( Crystal – based Learning ) 

 การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ความรู้ความคิดด้วยตนเองด้วย

การรวบรวม ท าความเข้าใจ สรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์จากการศึกษาด้วยตนเอง เหมาะส าหรับบัณฑิตศึกษา 

เพราะผู้เรียนเป็นผู้ใหญ่ มีประสบการณ์เก่ียวกับศาสตร์ท่ีศึกษามาในระดับหนึ่งแล้ว 

     วิธีการเรียนรู้เร่ิมจากความเข้าใจกับผู้เรียนให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียนตามแนวนี้ 

จากนั้นก็ท าความเข้าใจในเนื้อหาและประเด็นหลักๆ ของรายวิชามอบหมายให้ผู้เรียนไปวิเคราะห์เอกสาร  

แนวคิดตามประเด็นท่ีก าหนด แล้วให้ผู้เรียนพัฒนาแนวคิดในประเด็นต่างๆ แยกท่ีละประเด็น โดยให้ผู้เรียน  

เขียนประเด็นเหล่านั้นเป็นผลงานในลักษณะเป็นแนวคิดของตนเองท่ีผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์เจาะลึก จนตก

ผลึกทางความคิดเป็นของตนเองจากนั้นจึงน าเสนอให้กลุ่มเพื่อนได้ช่วยวิเคราะห์ วิจารณ์อีกคร้ัง 

  การให้บริการวิชาการ หมายถึงการท่ีสถาบันศึกษาและสถาบันท่ีอยู่ในสถานะท่ีเป็นท่ีพึ่งของชุมชน

หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าท่ีใดๆ ท่ีมีผลต่อการพัฒนาข้ึนของชุมชนในด้านวิชาการ หรือ การ

พัฒนาความรู้ ตลอดความเข็มแข็งของชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ  รวมถึงการบริการวิชาการท่ีมี

ค่าตอบแทน และบริการวิชาการแบบให้เปล่า 

 โครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาเละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
หมายถึง 

โครงการวิชาการท่ีสถาบันจัดข้ึน หรือด าเนินการข้ึนแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแก่ชุมชน

ในด้านต่างๆ และท าให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้เก่ียวกับโครงการ

พระราชด าริ การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในด้านเกษตร ฯลฯ 

 ลักษณะการให้บริการวิชาการ มีดังนี้ 

1) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม 

2) การบริการเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆทางการศึกษา 

3) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน 

4) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า 

5) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง 

6) บริการเก่ียวกับสุขภาพท่ีนอกเหนือเจ้าหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

7) บริการศึกษา วิจัย ส ารวจ การวางแผน การจัดการ 

8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

9) บริการอ่ืนๆ ท้ังนี้ไม่นับรวมการเป็นวิทยากรท่ีไม่ได้อยู่ในแผนของสถาบัน 

 โครงการ/ กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม
 
 หมายถึง  

 1. โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย

กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวัฒนธรรมซึ่งจะน าไปสู่การเกิดความเข้าใจ  

และภาคภูมิใจในวิถีชีวิต คือ อาหารพื้นเมือง ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบ้านเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่มห่ม

ตลอดจนเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวัน บ้านเรือน หรือเคร่ืองตกแต่งอาคารสถานท่ี โดยเน้นวัฒนธรรมไทยหรือ

วัฒนธรรมท้องถ่ิน  อาจเป็นกิจกรรม/โครงการท่ีหน่วยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เช่น การจัดงานหรือนิทรรศการ 

ทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรม กิจกรรมประกวดท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนะธรรมหรือ  

วิถีชีวิต เข่น การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดท าอาหารไทยเป็นต้นหรือกิจกรรมท่ีหน่วยงาน

สอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักอ่ืนๆ เช่น การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบ้าน ในงานสัมมนาในระดับต่ างๆ 

หรือการรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาแต่งกายพื้นบ้าน การน าผ้าพื้นบ้านมาตัดเป็นเสื้อ 5 ส หรือแบบประจ า
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หน่วยงานเป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนให้มีกลุ่มหรือชุมรมผู้สนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ข้ึน

หน่วยงาน เช่น กลุ่มดนตรี กลุ่มวรรณกรรมเป็นต้น 

 2. โครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท้ังของ

ท้องถ่ินและของชาติ 

 ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลต่างๆท่ีสืบทอด

จากบรรพบุรุษของชุมชนท้องถ่ินภายใต้ความเข้าใจท่ีถูกต้องถึงศรัทธาความเชื่อและค่านิยม เพื่ อให้สามารถ

น ามาปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 

 ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันท าบุญเดือนสิบ การท าบุญวันว่าง 

เป็นต้น  

 3. โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให้นับได้ทุก     

ศาสนาท่ีมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในปัจเจกบุคคล และสังคมโลก 

 ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่กิจกรรมการสวดมนต์และการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทางศาสนา

ต่างๆ เช่น งานหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า วันคริสต์มาส วันฮารีรายอ การส่งเสริมการ

ปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสร้างบรรยากาศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เช่นห้องละหมาด ห้องฝึกสมาธิ 

เป็นต้น 

 4. โครงการ/กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมท่ีนับถือ ความดีงามและคุณธรรมจริยธรรม  

ในยุคปัจจุบันซึ่งต้องค านึงถึงบริบทแลละเงื่อนไขต่างๆท่ีเร่ืองนั้นตั้งอยู่ในยุคปัจจุบัน ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้ท า

กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขต รูปแบบงานในเร่ืองวิถีชีวิตของคนไทย หรือประเพณีไทย หรือ

เก่ียวข้องกับสถาบันทางศาสนาซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสร้างสรรค์ ให้เกิดกิจกรรมหลากหลาย

รูปแบบ แล้วยังช่วยสร้างกิจกรรมเพื่อการดึงดูดให้เยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเร่ืองระบบคุณค่าและ

คุณธรรมจริยธรรมมากย่ิงข้ึน 

 ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายพุทธธรรมจริยธรรม ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การเข้าค่าย / 

กิจกรรมพัฒนาจิต เป็นต้น ซึ่งอาจจัดส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆเช่น นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุ คลากร 

สมาชิกในชุมชน เป็นต้น 

 5. โครงการ/กิจกรรม แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่นดนตรีไทยพื้นบ้านศิลปะการแสดงของไทยและ

พื้นบ้าน ประดิษฐ์ศิลป์ไทยพื้นบ้าน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ อาจเป็นโครงการ / 

กิจกรรม ท้ังในส่วนท่ีจัดข้ึนเองโดยตรงหรือการให้บริการการแสดงแก่หน่วยงานต่างๆหรือการเข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ    

เช่น ตระกร้อไทย สะบ้า หมากขุม เป็นต้น หรือการน ากลุ่ม นักศึกษา/บุคลากร ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ท่ี

หน่วยงานจัดข้ึนเพื่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรมข้ึนเป็นต้น 

 6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอ่ืนๆ อันเป็นการแสดงถึงความเข้าใจวัฒนธรรมของ

ชาติอ่ืน ซึ่งมีความส าคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดั้งนั้นการจัดให้นักศึกษาเยาวชน ประชาชนมีประสบการณ์

และการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆนั้น มีความส าคัญต่อการด ารงอยู่อย่างมีความ

เข้าใจท่ีมีความชัดเจนต่อวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆอันเป็นวัฒนธรรมโดยรวมของโลก 

 ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของต่างประเทศต่างๆ ท่ีสื่อออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐ์ศิลป์ งานหัตถกรรม ศิลปกรรมต่างๆ ท่ีอาจจะสื่อมาในรูปแบบของการแสดง

ภาพยนตร์ภาพถ่าย  ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมต่างๆซึ่งอาจเป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานจัดข้ึนโดยตรง หรือ

การให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆหรือการเข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงดนตรีสากล และดนตรี
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ประจ าชนชาติต่างๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากลการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์

ทางด้านศิลปกรรมประเภทต่างๆ เช่น นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เป็นต้น 

งานวิจัย หมายถึงกระบวนการค้นหาค าตอบของปัญหาหรือเสาะแสวงหาความรูใหม่ตลอดจนถึง การ

ประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่าง

เป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์
 
 หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษาค้นคว้าท่ี

แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นท่ียอมรับ 

 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) ท่ีลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์

จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 

   ระบบทวิภาค    -  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิจต่อปี                                                   

                                   การศึกษาพิเศษ ( 18 หน่วยกิจต่อภาคเรียน ) 

-  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังโครงการปกติและโครงการภาค  

ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา  

( 12 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปรกติ) 

   ระบบทวิภาค    -  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 39หน่วยกิจต่อปี                                                   

                                   การศึกษาพิเศษ ( 13 หน่วยกิจต่อภาคเรียน ) 

-  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังโครงการปกติและโครงการภาค  

ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 27 หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา 

( 9 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปรกติ) 

 

 ขั้นตอนการค านวณค่า FTES มีดังนี้ 

 1) ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา ( Student Credit Hours : SCH ) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง

จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละวิชาท่ีเปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 

รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเสร็จแล้ว (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ 

ดังนี้ 

              SCH = n
 I
 c

i 

   
เม่ือ  n

  i
 = จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชา i 

                            C 
I 
= จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา i 

         2) ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

                 
 

FTES      = SCH 

จ านวนหน่วยกิจต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

 

 นักศึกษาภาคปกติ 
 
หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้

มีการค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นพิเศษ 
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  นักศึกษาภาคพิเศษ  หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบัน

มิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และหรือการได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอน

ของอาจารย์เป็นพิเศษ 

  นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีวิจัยและนักวิจัย หรือเป็นพนักงานบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้าง

กับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 9 เดือน โดยมีภาระหน้าท่ีในการวิจัย ในกรณี

นักวิจัยมีระยะเวลา 6 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน 

รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ  หมายถึง รางวัลหรือประกาศเกียรติ

คุณของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดหน่วยงานของภาครัฐ

และเอกชนท่ีเป็นองค์กรทางวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีหนเก่ียวข้องกับประเภทของรางวัลท่ี

มอบท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและหรือนานาชาติ 

วารสารสากลระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
 
 หมายถึง วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูล

วารสารท่ีเป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ เช่น ฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ฐานข้อมูล Ei 

Compendex  ฐานข้อมูล  INSPEC ฐานข้อมูล ScienceDirect  ฐานข้อมูล PUBMED ฐานข้อมูล AGRICOLA 

(AGRICultural Online Access) ฐานข้อมูล ERIC (Education Database) 

หรือฐานข้อมูล PUUBSCIENCE เป็นต้น 

 ตัวอย่างแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลมาตรฐานสากล 

 1) ISI   =  http://portal.isiknowledge.com 

 2) MathSciNet  =  http://WWW.ams.org/mathscinet 

           3) ScienceDirect   =  http://WWW. Sciencedirect.com/ 

 4) Agricola  =  http:// Agricola.nal.usda.gov/ 

 5) Biosis   =  http://WWW. Biosis.org/ 

  6) Scopus   =  http://WWW.info.scopus.com/ 

  7) Palmed    =  http://WWW. Pcopus.gov/ 

  8) Academic Search Premium = http://WWW.ebsco.com/home/(select ebscohost     

       and  then academic search premium) 

  9) Infotrieve    = http://WWW. Infotrieve.com 

  10) Wilsom  = http://WWW.nova.edu/library/dily/lessons/wilsonweb/ 

 

วารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล หมายถึง วารสารท่ีคณะบรรณาธิการต้องเป็น    

ชาวต่างประเทศอย่างน้อย 1 คน และวารสารต้องมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วย 

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารท่ีตีพิมพ์บทความจากนักวิชาการกลุ่มต่างๆ และคณะ

บรรณาธิการจะต้องเป็นผู้ท่ีมีชื่อเสียงในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะต้องมาจาก

สถาบันอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

หลักธรรมาธิบาล มาจากค าว่า ธรรมะ + อภิบาล หมายความว่าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและ

สังคมท่ีดี ( Good Governance ) ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับ

ท้ัง        ผู้ออกกฎและผู้ปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตาม 

http://www.ams.org/mathscinet
http://www.info.scopus.com/
http://www.ebsco.com/home/(select
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2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดม่ันในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ  

ตลอดจน มีความชอบธรรมในการใช้อ านาจ 

3. หลักความโปร่งใส่ มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

ประชาชนเข้าถึงข่าวสารได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ไม่บิดเบือน หรือปิดบังบางส่วน 

4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเราท าท้ังร่วมคิดร่วม

ท า   ร่วมแก้ไขปัญหาและรับผิดชอบ 

5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วยังจะต้องสร้าง

กระบวนการให้หน่วยงานต่างๆมาตรวจสอบได้ว่าการท างานของเราโปร่งใส่จริง 

6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  คุ้ม

เงิน   คุ้มเวลา คุ้มแรงงาน 

องค์การนักศึกษา หมายถึงองค์การ/หรือสภาและ/หรือสโมสรและ/หรือชมรมของนักศึกษาท่ีจัดตั้ง

ข้ึน    โดยความเห็นชอบภายใต้การดูแลของสถาบันเพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมท้ังอาจารย์ท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบัน

หรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษาท่ีมีระยะเวลาท างานไม่ต่ ากว่า 9 เดือนในกรณีท่ีอาจารย์มีระยะเวลาท างาน 6 

เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน รวบรวมสิ้นสุดปีการศึกษา 

นิยามศัพท์ข้อมูลพื้นฐาน (common data set)  

ด้านการเงินและงบประมาณ  

 รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปีงบประมาณ) หมายถึง รายได้ที่สถาบันได้รับไม่ว่าจะ

เป็นจาก งบประมาณแผ่นดิน และหรือรายได้ที่เป็นเงินนอกงบประมาณ  

  รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน  หมายถึง รายได้ที่ได้รับจากรัฐบาลตาม

พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือที่

ก าหนด ข้ึนใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 

 รายได้ท่ีเป็นเงินนอกงบประมาณ  

1. เงินกู้ เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (เงินที่รัฐบาลและหรือองค์กร สถาบันระหว่าง

ประเทศ มอบให้ส่วนราชการ เพื่อการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ )  

2. เงินรายได้ของส่วนราชการ (เงินที่ส่วนราชการได้รับโดยไม่ต้องน าส่งคลังตาม

มาตรา 24 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ) เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุง 

การศึกษา ค่าธรรมเนียมและหรือค่าบ ารุงที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นที่เกิดจากโครงการปกติ และโครงการ

พิเศษ  

3. เงินและทรัพย์ช่วยราชการ หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่บุคคล บริษัท ห้างร้าน 

หรือสถาบัน บริจาคช่วยเหลือแก่ส่วนราชการตามวัตถุประสงค์ต่างๆ  

 ส าหรับสถาบันเอกชนรายรับทั้งหมดของสถาบันหมายถึงรายได้ที่สถาบันไดร้บัจากการ 

ด าเนินกิจการของสถาบัน รวมทั้งเงินบริจาค 
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 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง รายได้ที่หน่วยงานได้รับจากการ 

ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ เช่น ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ต่าง ๆ  เช่นค่า

เช่าห้องประชุม ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ค่าตอบแทนในการให้บริการต่างๆ  

 ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของสถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี และท่ีดิน หมายถงึ 

ค่าใช้จ่ายที่สถาบันก าหนดไว้ส าหรับใช้จ่ายในการด าเนินงานของสถาบันจากทุกแหล่งรายรับ ประกอบไป

ด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน พนักงาน ค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินการ ได้แก่ ค่าตอบแทนลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจาก ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้สอย วัสดุ 

สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายจากงบอุดหนุน ให้แสดงค่าใช้จ่าย ในรูปของงบประมาณที่ก าหนดไว้เพื่อใช้จ่าย 

และค่าใช้จ่ายจริง  

 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี และท่ีดิน (ปีงบประมาณ) หมายถึง ค่าใช้จ่าย

ที่สถาบัน ก าหนดไว้ส าหรับใช้จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดินจากทุกแหล่งรายรับให้ แสดง

ค่าใช้จ่ายในรูปของงบประมาณที่ก าหนดไว้เพื่อใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายจริง  

 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน

รูปของตัว เงิน (In cash)ที่สถาบันใช้ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ และมูลค่าที่ค านวณเป็นจ านวน 

เงินเทียบเคียงจากการบริการที่สถาบันจัดให้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สถานที่ อุปกรณ์ (In kind) 

ที่สถาบันก าหนดไว้ส าหรับใช้จ่ายให้แสดงค่าใช้จ่ายในรูปของงบประมาณที่  ก าหนดไว้เพื่อใช้จ่าย และ

ค่าใช้จ่ายจริง ของโครงการที่จัดบริการทั้งที่มีการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม และ ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  

 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ในรูปของตัวเงิน (In cash) ที่สถาบันใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและมูลค่าที่ 

ค านวณเป็นจ านวนเงินเทียบเคียงจากการด าเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์  พัฒนา ท านุบ ารุง ศิลปะ 

วัฒนธรรมที่สถาบันจัดให้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สถานที่ อุปกรณ์ (In kind) ที่สถาบันก าหนด

ไว้ส าหรับใช้จ่ายให้แสดงค่าใช้จ่ายในรูปของงบประมาณที่ก าหนดไว้เพื่อใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายจริง  

 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และทักษะใน

วิชาชีพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ดูงาน น าเสนอบทความในที่ 

ประชุมทางวิชาการในต่างประเทศ  

 ค่าใช้จ่ายในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้เพื่อการพัฒนาระบบห้องสมุด  ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหรือศูนย์

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งหมด นับรวมทั้งงบด าเนินการและค่าเสื่อม ราคาจากงบ

ลงทุน  

1. งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปในการจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ 

สื่อ มัลติมีเดีย ค่าใช้บริการ Internet Service Provider (ISP) ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าใช้ บริการ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ค่าจ้าง

บุคลากร ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค  

2. งบลงทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ์ ชุดค าสั่งงานประยุกต์ 

คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย  
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 เงินเหลือจ่ายสุทธิ หมายถึง ผลต่างในระหว่างงบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึน 

นับรวมทั้งงบด าเนินการและงบลงทุน เป็นการเปรียบเทียบในระหว่างงบประมาณที่ก าหนดไว้ ในการ

ด าเนินงานตามกิจการของสถาบันกับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึนในแต่ละรายการเพื่อวัดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการท างบประมาณและการบริหารงบประมาณ  

 สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์ของสถาบันในฐานะนิติบุคล ประกอบไปด้วย 

ครุภัณฑ์ อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง  
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 
 


