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คานา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดาเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อ พัฒนา
ระบบ และกากั บดูแลการด าเนินงานการประกันคุ ณภาพการศึกษามาอย่ างต่ อเนื่ อง โดยยึ ดแนวทาง ตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน- ศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 ได้
กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา บนพื้น ฐานของเสรีภาพทางวิชาการ และความ
เป็นอิ สระในการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการตรวจสอบจากสั งคมภายนอก อัน นาไปสู่ ความมี
มาตรฐานการศึกษาที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
ในปีการศึ กษา 2552 วงรอบการประเมินตั้งแต่ วันที่ 1 มิ ถุนายน 2552ถึง 31 พฤษภาคม 2553
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2552 เพื่อให้ทุกคณะ/
สานัก/ หน่วยงาน/ หน่วยงานเทียบเท่าพิจารณาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ที่ได้ กาหนดไว้ โดยใช้มาตรฐานและตัวบ่ งชี้ การประเมิน คุณภาพภายในตามคู่ มือการประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
9 องค์ประกอบ 41 ตัวบ่งชี้ และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) จานวน 19 ตั วบ่ง ชี้ รวมทั้งตั วชี้ วั ดของส านักงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อี ก
3 ตัวบ่งชี้ บรรจุไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยได้ทาการปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องด้วยสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.)ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงคาอธิบายเพิ่มเติมประกอบรายละเอียดในบางตัวบ่งชี้ ให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นคู่มือให้คณะ/ สานัก/ หน่วยงานได้ใช้ในการพัฒนา
คุณ ภาพการปฏิ บัติ งาน เพื่ อเป็ นการสร้ างบัณ ฑิต ให้ เกิ ด การเรียนรู้ และมีคุ ณภาพอย่างแท้จริง รวมทั้ง สร้ าง
ผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และนาพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

(ผศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยอุบลราชธานี
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สารบัญ

ห
น้า

บทที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพ
1
 การประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนผลมาจาก พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
2
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545)
 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546
 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5
 ความจาเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6
 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
7
 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
8
 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก
9
บทที่ 2 การพัฒนาระบบแลกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
 หลักการและเหตุผล
11
 วัตถุประสงค์
12
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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 วงรอบการประเมิน
12
 จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
12
 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายใน
12
 การกาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
12
 วิธีการคิดคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน
13
 การกาหนดผลการประเมินคุณภาพ
14
 โครงสร้างการดาเนินงานประกันคุณภาพ
15
 กระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
15
 แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
16
 ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานตามมุมมองของการบริหารจัดการ
17
 แผนปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา 2552
20

บทที่ 3 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(องค์ประกอบ มาตรฐานตัวบ่งชี้ ค่าน้าหนัก และเป้าหมายการดาเนินงาน)
 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินงาน
o 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ฯ
30
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o 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กาหนด
34
o 1.3 การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตั ิราชการของมหาวิทยาลัย/คณะ/
สานักฯ 35
 องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
o 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
37
 2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด
40
 2.1.2 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฯ
40
 2.1.3 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ฯ
43
o 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ
45
 2.2.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ฯ
47
 2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
ฯ
48
o 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฯ
49
o 2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจานวนอาจารยประจา (FTES)
51
o 2.5 สัดสวนของอาจารยประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกฯ
53
o 2.6 สัดสวนของอาจารยประจาที่ดารงตาแหนงอาจารย ผศ. รศ. และศ.
55
o 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
56
o 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจาทาการวิจัยการเรียนการสอน
58
o 2.9 รอยละบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไดงานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี
60
 2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทางานตรงสาขาฯ 63
o 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ์
64
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o 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
65
o 2.12 รอยละนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาฯ ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ฯ
66
o 2.13 รอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่ปรึกษาวิทยานิพนธฯ
69
 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
o 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
71
o 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตฯ
73
 3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาฯ
76
 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
o 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยฯ
77
o 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค์
80
o 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกฯ
82
 4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับทุนทาวิจัยจากภายในฯ
84
 4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับทุนทาวิจัยจากภายนอกฯ
85
o 4.4 ร้อยละงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ จดทะเบียนทรัพย์สินฯ
86
o 4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงฯ (Citation)
89
 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
o 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม
91
 5.1.1 มีการนาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาฯ
92
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o 5.2 รอยละอาจารยประจาที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมฯ
94
o 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ
94
 5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ
95
o 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
96
 องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
o 6.1 มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
97
 6.1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมฯ 99
 6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ
101
 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
o 7.1 สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการฯ
104
o 7.2 ภาวะผูนาของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/ คณะ/ สานัก
107
o 7.3 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู องคการเรียนรู
108
o 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ
108
 7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ
111
 7.4.2 งบประมาณสาหรับการพัฒนาอาจารย์ ทั้งในและต่างประเทศฯ
112
 7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ฯ
113
o 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารฯ
114
o 7.6 ระดับความสาเร็จในการใหบุคคลภายนอกมีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
115
o 7.7 รอยละของอาจารยประจาที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพฯ
117
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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o 7.8 มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
118
o 7.9 ระดับความสาเร็จของการถายทอดตัวบงชี้ฯ สูระดับบุคคล
120
 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
o 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจายฯ
123
o 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน
125
 8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจานวนนักศึกษา (บาทต่อคน)
126
 8.2.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์
ปกติ) 127
 8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาเนินการ

128
 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
o 9.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในฯ
131
o 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
133
o 9.3 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
134

บทที่ 4 แนวการจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR)
 รูปแบบรายงาน
138
 การเขียนรายงาน
139
 ตาราง ส. 1 ตามองค์ประกอบคุณภาพ
141
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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 ตาราง ส. 2 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
145
 ตาราง ส. 3 ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
149
 ตาราง ป.1 ประเมินตนเองแยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
153
 ตารางการกรอกข้อมูลพื้นฐาน (common data set)
160
บทที่ 5 การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ
 แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
191
บทที่ 6 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
 ความหมายการประกันคุณภาพ
194
 ระบบการประกันคุณภาพ
195
 คานิยามศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษา
200
 นิยามศัพท์ข้อมูลพื้นฐานด้านการเงินและงบประมาณ
203



ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5
ที่วา ดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 31 ไดกาหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีอานาจหนาที่เกี่ยวกับ
การสงเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา
โดยในมาตรา 34 ไดกาหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษา
ที่ส อดคลองกั บ ความตองการตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแหงชาติ และสอดคลองกั บ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามที่กาหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การอุดมศึกษาจึงไดจัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปนกลไกระดั บกระทรวง ระดับ คณะกรรมการการ
อุด มศึ กษาและระดั บ หนวยงาน เพื่ อน าไปสู การกาหนดนโยบายของสถาบั นอุ ด มศึ กษาในการพั ฒ นาการ
อุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับนี้ไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรมใหญเปน
กรอบในการพัฒ นา โดยมีสาระส าคัญที่ ครอบคลุมเปาหมายและหลักของการจัด การศึกษาระดั บอุดมศึกษา
ของไทยและเปนมาตรฐานที่คานึงถึ งความหลากหลายของกลุ มหรือประเภทของสถาบันอุ ดมศึ กษา เพื่ อให
ทุกสถาบันสามารถนาไปใชกาหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได
มาตรฐานการอุด มศึกษาที่ป รากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิ งหาคม 2549
ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอย
ทั้ง 3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกัน คือ มาตรฐาน
ที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับ มาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่ อใหการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
นอกจากมาตรฐานการอุดมศึกษาแลว คณะกรรมการการอุดมศึ กษาไดจัดทาเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ
ที่ ส งเสริ ม ความเปนอิ ส ระและความเปนเลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา อาทิ เกณฑมาตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อ
สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน
ในการจั ดการศึ กษาระดั บอุ ดมศึ กษาใหมี ความทั ดเที ยมกันและพั ฒนาสู สากล ซึ่ งทาใหสถาบันอุ ดมศึ กษา
สามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึง
มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพื่ อ ใหการจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และทุ ก ประเภท มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามที่ ก าหนด
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ในหมวด 6 จึงไดกาหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ ง
ประกอบดวยระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในและระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก เปนสวนหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริ หารจัด การศึ กษา การพั ฒ นาระบบการประกัน คุ ณภาพภายในระดั บอุ ด มศึ กษาไดค านึง ถึ ง
มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาเปนแนวทางในการพัฒนาตัวบงชี้ภายใตองคประกอบ
คุณภาพ 9 ดานที่กาหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบั น ระดั บอุ ด มศึ กษา พ.ศ. 2546 ทั้ งยั ง สัมพั นธกั บมาตรฐานและหลั กเกณฑที่ เ กี่ยวของกับ การจั ด
การศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมุงเปาหมายไปยังการพัฒนาผลผลิตทาง
การศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่คาดหวัง ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑที่
เกี่ยวของและการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถ แสดงดังนี้
ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงค์ทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัด
การศึกษา

มาตรฐานที่ 3
แนวทางการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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มาตรฐานการ
อุดมศึกษา

หลักเกณฑ์กากับ
มาตรฐานรวมถึง
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ

มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต
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มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน

ผลผลิตทางงการศึกษาที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกาหนดจุด
มุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนดรายละเอียดไวในหมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการ
ดาเนิ นงานของสถานศึ กษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดั บคุณ ภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดย
สถานศึกษาและ/หรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากาหนดใหมีระบบการประกัน
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาและใหถื อวาการประกั น คุ ณ ภาพภายในเปนสวนหนึ่ ง ของกระบวนการบริ หาร
การศึ กษาที่ ตองด าเนิน การอยางตอเนื่อง มี การจั ดทารายงานการประกั นคุณภาพการศึกษาระดั บอุดมศึกษา
ประจาปเสนอ
ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนาไปสู การ
พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดย “ส านั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึ กษา(องคการมหาชน)” หรื อ
เรียกชื่อยอ วา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
ไดกาหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ป นับ
ตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมิน ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน สมศ. ได
ดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) เสร็จสิ้นไปแลว ปจจุบันอยูระหวางประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองมีความแตกตางที่
สาคัญจากการประเมินรอบแรก 3 ประการ
ประการแรก เปนการประเมินทั้งระดับสถาบันและกลุมสาขาวิชา
ประการที่สอง เปนการประเมินตามจุดเนนของสถาบันวาสถาบันจะเลือกเนนดานการวิจัย หรือ พัฒนา
สังคม หรือพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมหรือจะเลือกเนนเฉพาะการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ไดมีการกาหนดตัวบงชี้
เฉพาะจานวนหนึ่งที่สถาบันจะตองถูกประเมินตามจุดเนนนอกเหนือจากตัวบงชี้รวม
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ประการที่สาม การประเมินภายนอกรอบที่สองเปนการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งระดับ
สถาบันและกลุมสาขาวิชา นั่นหมายถึงทุกตัวบงชี้จาเปนตองมีเกณฑกากับเพื่อตัดสินคุณภาพวาผานการรับรอง
ตามมาตรฐานคุ ณภาพ หรือผานการรั บรองแบบมี เงื่อนไข หรือไมผานการรับรอง 3 รูป แบบและวิธี การ
ดาเนิ น การประเมิน คุ ณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑที่ กาหนดโดยสานั กงานรั บรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยมีหลักการสาคัญ 5 ประการ ดังตอไปนี้
1. เปนการประเมินเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมุงเนนเรื่องการตัดสิน การจับผิด
หรือการใหคุณ – ใหโทษ
2. ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง (evidence –
based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
3. มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกากับควบคุม
4. สงเสริ มการมี ส วนรวมในการประเมิ น คุ ณ ภาพและการพั ฒ นาการจั ด การศึ กษาจากทุ ก ฝาย
ที่เกี่ยวของ
5. มุง สรางความสมดุ ล ระหวางเสรี ภาพทางการศึกษากั บจุ ด มุ ง หมายและหลั กการศึกษาของชาติ
ตามที่กาหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหเอกภาพเชิงนโยบาย แตยังคงมีความหลาย
หลายในทางปฏิบั ติ โดยสถาบัน สามารถกาหนดเปาหมายเฉพาะและพั ฒนาคุณ ภาพการศึกษาใหเต็ มตาม
ศักยภาพของสถาบันและผูเรียน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สาระส าคั ญที่ระบุ ในพระราชบั ญญั ติการศึ กษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ.2545 คือ การประกันคุณภาพภายในจะดาเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษารวมกับหนวยงานตนสัง
กัดที่มีหนาที่ กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ
พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกาหนดใหส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา มี หนาที่
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับ อุดมศึกษา โดยคานึงถึ งความเปนอิส ระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดั บ
ปริ ญ ญา ตามกฎหมายวาดวยการ จั ด ตั้ ง สถานศึ ก ษาแตละแหงและกฎหมายที่ เ กี่ ย วของ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่ รวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อสงเสริมสนั บสนุ นใหสถาบั นอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางต
อเนื่อง อยางไรก็ตามดูเพิ่มเติม “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง : ธันวาคม
2549)” สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา (องคการมหาชน) กอนมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยก็ไดตระหนั กดีถึงความสาคัญ ของการประกั นคุณภาพ
การศึ กษาโดยไดจัด ทาประกาศทบวงมหาวิ ทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบั ติ ใ นการประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับ อุดมศึกษา มาตั้ งแตปพ.ศ. 2539 เพื่ อเปนแนวทางในการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาของ
สถาบันอุด มศึกษา โดยอยูภายใตหลักการสาคัญ สามประการ คือ การใหเสรี ภาพทางวิชาการ (Academic
Freedom) ความมีอิสระในการดาเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy) และความพรอมของสถาบันที่
จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
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 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธีก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่ทาหนาที่กากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ได
เสนอระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใหคณะรั ฐ มนตรี พิ จารณาเพื่ อ ใหสอดคลองกั บ เจตนารมณแหง
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกัน คุณ ภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา (ทบวงมหาวิ ทยาลั ยเดิม ) ซึ่ ง
ตอมาไดจัดทาเปนประกาศเรื่องระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2545 เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ สาระสาคัญของประกาศฉบับนี้ระบุใหทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและ
สงเสริ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ท าระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามภารกิ จ หลั ก ของ
สถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ของสถาบันอุ ดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนวยงานตนสั งกัดที่มีหนาที่กากับดูแล
สถาบั น การศึ กษาเพื่ อเตรี ยมความพรอมส าหรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพจากภายนอก รวมถึ ง สนั บ สนุ น ใหมี
การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อกาหนดนโยบาย หลั กเกณฑ แนวทาง วิธี การตรวจสอบและประเมิ นระบบกลไกและประเมิน ผลการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
หลั งจากด าเนิ นการตามประกาศฉบั บป พ.ศ.2545 ไประยะหนึ่ง สานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จึ งไดจั ดทากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิ ธีการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
ฉบับ พ.ศ.2545 แตไดเพิ่มเติมใหมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เรียกโดยยอวา “ ค.ป.ภ.” ซึ่งแตงตั้งโดยรัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิ การ
โดยมี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนประธาน ผูทรงคุ ณวุฒิ สาขาวิช าตางๆ ซึ่งรั ฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจานวนไมเกิน 9 คนเปนกรรมการ
ใหผู อานวยการสานั กมาตรฐานและประเมิ นผลอุด มศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ ค.ป.ภ. มีหนาที่
กาหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการดาเนินงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา วางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศที่เกี่ยวของกับมาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนมีหนาที่เสนอแนะวิธีการตรวจสอบและประเมินผล
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและคณะวิชา และ
หนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ระบุในกฏกระทรวงใหพิจารณา ดังนี้
1. ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะวิ ช า/สถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
จะคานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใชเปนแนวทางในการควบคุม การตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง 9 ดาน คือ (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดาเนินการ (2) การเรียน
การสอน (3) กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแกสังคม (6) การ
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ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
ทั้งนี้ ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทารายงานการศึกษาตนเอง (Self - Study
Report) ที่ ค รอบคลุ ม การด าเนิ น งานตามองคประกอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ค ณะวิ ช าและสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา กาหนดเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
2. ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพที่กาหนดไว
3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพ ที่สงผล
ตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติดังนี้
1. ใหคณะวิชา/สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการ
ดาเนินการดานการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหนาที่พัฒนา บริหารและติดตามการดาเนินการดานการประกัน
คุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษา ตลอดจนประสานกั บหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิ ดความมั่ นใจวา
การจัดการศึกษาระดับตางๆ จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา เพื่อใชกากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ภายใต
กรอบนโยบายและหลักการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
3. ใหคณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ใหมี ร ะบบและกลไกควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
องคประกอบตางๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ (2) คณาจารยและ
ระบบการพัฒนาคณาจารย
สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) หองสมุดและแหลงการเรี ยนรูอื่น
(5) อุปกรณการศึกษาตางๆ (6) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา(7) การวัดผลการศึกษา
และสั มฤทธิผ ลทางการเรี ยนของนั กศึ กษา (8) องคประกอบอื่ นตามที่ แตละสถานศึ กษาระดับ อุ ดมศึกษา
เห็นสมควร
ทั้งนี้ แตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจจัดใหมีระบบการตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินการขึ้นเปนการภายในไดตามที่จะเห็นสมควร โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สงเสริม
และสนั บ สนุ น ใหมี ก ารพั ฒ นาดานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดั บ คณะวิ ช าของสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในถื อเปนสวนหนึ่ ง ของกระบวนการบริ หารการศึ กษาที่
คณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาตองด าเนิ น การอยางมี ร ะบบและตอเนื่ อ ง สถานศึ ก ษา
ระดับ อุดมศึกษาตองจัดทารายงานการประกัน คุณภาพการศึกษาระดับอุ ดมศึกษาประจาป ซึ่ง อาจใชรายงาน
การศึกษาตนเองที่สถานศึกษาจัดทาไวแลว) เสนอตอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 120 วัน
นับจากวันสิ้นปการศึกษาของแตละสถานศึกษาและเปดเผยตอสาธารณชน โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณ และ
แนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ความจาเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การดาเนินการตาม ภารกิจทั้ง 4 ประการ
ดังกลาว มีความสาคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบกับมีปจจัยภายนอกและ
ภายในหลายประการที่ทาใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจาเปนที่จะตอง เรงดาเนิน
การปจจัยดังกลาวประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้
1. คุ ณ ภาพของสถาบั น อุ ด มศึ กษาและบั ณ ฑิ ต มี แนวโนมที่ จะมี ค วามแตกตางกั น มากขึ้ น ซึ่ ง
จะกอให้เกิดผลเสียแกประเทศไทยโดยสวนรวมในระยะยาว
2. มีการแขงขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตในวงการอุดมศึกษา
ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น
3. สถาบันอุดมศึกษามีความจาเปนที่จะตองมีการพัฒนาองคความรูใหเปนสากล เพื่อใหไดรับการ
ยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น
4. สถาบัน อุ ดมศึ กษามีค วามจาเปนที่ จะตองสรางความมั่ นใจใหแกสั ง คมวาสามารถผลิ ตบั ณ ฑิ ต
ที่มีคุณภาพ
5. สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
6. สั ง คมตองการระบบอุ ด มศึ กษาที่ มีค วามโปรงใส (transparency) และความรั บ ผิ ด ชอบซึ่ ง
ตรวจสอบได
7. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กาหนดให
สถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาทาหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
8. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ไดใหความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ที่เ สนอโดยสภาการศึ กษา และใหหนวยงานดานการศึ กษาทุ กระดั บ น าไปเปนแนวทางปฏิ บั ติ ใ น
การจัดการศึกษา
9. คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549
เพื่อเปนกลไกกากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดย
ทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ดวยความจาเปนดั ง กลาวสถาบัน อุ ด มศึ กษารวมกั บ ตนสั ง กัด จึ ง จาเปนตองพั ฒ นาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในโดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อตรวจสอบและประเมิน การด าเนิน งานของคณะวิ ชา หนวยงานและสถาบัน อุด มศึ กษาใน
ภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่ส ถาบันนั้นๆ กาหนดขึ้น โดยวิเคราะห เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
ตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน
2. เพื่ อ ใหคณะวิ ช าหรื อหนวยงานเที ยบเทาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทราบสถานภาพของตนเอง
อันจะนาไปสูการกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู เปาหมาย (targets) และเปาประสงค
ที่ตั้ง
ไวและเปนสากล
3. เพื่อใหคณะวิ ชาหรือหนวยงานเทียบเทาในสถาบันอุ ดมศึ กษาทราบจุด แข็ง จุด ที่ควรปรั บปรุ ง
ตลอดจนไดรับ ขอเสนอแนะในการพั ฒนาการดาเนิ นงานเพื่อเสริ มจุดแข็ ง และพัฒนาจุดที่ค วรปรับ ปรุงของ
สถาบัน อยางตอเนื่อง
4. เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทาใหมั่น ใจวาสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
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5. เพื่ อใหหนวยงานตนสัง กั ด ของสถาบั นอุ ด มศึกษามี ข อมูล พื้ น ฐานที่จาเปนส าหรั บ การสงเสริ ม
สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อใหการดาเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาบรรลุผลสาเร็จ
และเกิ ด ประสิทธิ ผ ล สถาบั น อุ ด มศึ กษาพึ ง พิ จารณาปจจั ยที่ ส งผลตอความส าเร็ จของการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ กษา และการกาหนดตัวบงชี้ป ระสิทธิผลของการประกั นคุณ ภาพการศึ กษา เพื่อใชเปนสารสนเทศใน
การตัดสินใจดาเนินการ ปรับปรุง แกไข และพัฒนาใหการดาเนินงานประกันคุณภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด
กิ ต ติ ยา สี ออน (2547) ทาการศึ กษาวิ จัยเรื่ องประสิ ท ธิ ผ ลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยสังเคราะหงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ พบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา ไดแก คุ ณ ลั กษณะของบุ ค ลากรดานความตระหนั กถึ ง ความส าคั ญ และการมี
ทัศ นคติ ที่ดี ตอการประกั น คุณ ภาพภายใน การทางานเปนทีม การฝกอบรมพั ฒนาบุค ลากร ความพรอม
ดานทรัพยากรทั้งดานจานวนบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสราง
องคกรและการกาหนดใหมีผูรับผิดชอบในการดาเนินงานประกันคุณภาพ วัฒนธรรมคุณภาพ ภาวะผูนาของ
ผูบริหาร และขนาดขององคกร สวนประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษามี 2 สวน คือ ประสิทธิผ ล
ระหวางทาง (intermediate outcome) ไดแก การบริหารจัดการแบบกระจายอานาจ การจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผู เรียนเปนสาคั ญ การปฎิบัติงานแบบวงจรคุ ณภาพ และความพึงพอใจในงานของบุคลากร สาหรั บ
ประสิทธิผลสุดทาย (end outcome or ultimate outcome) ได้แก การบรรลุ พันธกิจของสถาบัน
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระบบการประกันคุณภาพ
สถาบัน อุ ดมศึ กษาอาจพัฒ นาระบบประกั นคุ ณ ภาพที่เ หมาะสมสอดคลองกับ ระดั บ การพัฒ นาของ
สถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะ
ที่ ส ถาบั น พั ฒ นาขึ้ น เอง แตไมวาจะเปนระบบคุ ณ ภาพแบบใดจะตองมี กระบวนการทางานที่ เ ริ่ มตนจาก
การวางแผน การดาเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อใหการดาเนิน
ภารกิ จ ของสถาบั น บรรลุ เ ปาประสงคและมี พั ฒ นาการอยางตอเนื่ อ ง ขณะเดี ย วกั น ก็ เ ปนหลั ก ประกั น
แกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ
มาตรฐานสาคัญที่เปนกรอบในการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาคือ มาตรฐานการอุดมศึกษา
อยางไรก็ตามในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ยังตองดาเนินการใหไดตามมาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ
ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน เกณฑมาตรฐานหลั กสูตร มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน
ดวยเหตุดั งกลาวตัว บงชี้ที่พัฒนาขึ้ นในทุ กองคประกอบคุณ ภาพทั้ ง 9 ดาน จึง ตองสามารถชี้วั ด
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงคตามมาตรฐานการอุ ด มศึ กษา มาตรฐานและหลั กเกณฑอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ยวของกั บ
องคประกอบคุณภาพนั้น ๆ ไดทั้งหมด ดังนั้นในบทที่ 2 ของคูมือฉบับนี้จึงไดพัฒนาตัวบงชี้ที่สถาบันอุดมศึกษา
จาเปนตองใชประเมินคุณภาพภายใน ตัวบงชี้ตลอดจนขอมูลที่ใชกากับแตละตัวบงชี้เหลานี้จะสามารถนาไปใช
ไดทั้งเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก โดยเฉพาะการประเมินของ สมศ. และ ก.พ.ร.
นอกจากนั้ น ส าหรั บตั วบงชี้ที่ใชประเมิน กระบวนการยั ง ไดนาเสนอแนวปฏิ บัติ ที่ดี และตัว อยางแนวทางการ
พัฒนาไวดวย ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของสถาบันอุดมศึกษาในการนาตัวบงชี้ดังกลาวไปใชสาหรับเกณฑการประเมิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ในแตละตัวบงชี้ไดกาหนดเปนเกณฑขั้นต่า สวนหนึ่งพัฒนาจากแนวปฏิบัติที่ดี อีกสวนหนึ่งเปนเกณฑที่กาหนด
โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สมศ. ก.พ.ร. เพื่อใหการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน

กลไกการประกันคุณภาพ
ในดานของกลไกการประกันคุ ณภาพ ผูที่มีค วามส าคัญสงผลใหการด าเนิน งานประสบความสาเร็ จ
และนาไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู บริหารสูง สุดของสถาบั น
ที่จะตองใหความสาคัญและกาหนดนโยบายการประกั นคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดั บ
โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ นใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สาคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้คือ การจัดระบบ
ประกั น คุณ ภาพ พรอมทั้ งตั ว บงชี้ และเกณฑการประเมิน คุ ณภาพที่ เ หมาะสมส าหรั บ สถาบัน ระบบประกั น
คุณ ภาพที่ ใ ชตองสามารถเชื่ อมโยงใหเกิ ดคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติง าน ตั้ง แตระดั บ บุค คล ระดั บภาควิช าหรื อ
สาขาวิชา ระดับคณะไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจาเปนตองจั ดทาคูมือคุ ณภาพในแตละระดับ เพื่อกากั บ
การดาเนินงาน แตที่สาคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
เปนที่ทราบกัน ดีว าการวิเคราะหและวัด ผลดาเนินงานเปนสิ่งจาเปนในกระบวนการประกัน คุณภาพ
การวั ด และวิ เ คราะหผลการด าเนิ น งานจะไมสามารถทาไดอยางถู กตองและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพหากปราศจาก
ฐานขอมูลและสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ
จึงเปน ปจจั ยสาคัญยิ่ง ที่จะสงผลตอความสาเร็จของการประกันคุ ณภาพการศึ กษา และสงผลตอคุ ณภาพ
ในทุกขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฎิบัติงานประจา การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการพัฒนาคุณภาพ การประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ
และมาตรฐานการศึ กษาของสถาบั น อุด มศึกษาจากภายใน โดยบุค ลากรของสถาบัน อุด มศึกษานั้ น เอง หรื อ
โดยหน่ วยงานต้น สัง กัด ที่มีหน้ าที่กากั บดู แลสถาบัน อุด มศึ กษานั้น ผลจากการตรวจสอบคุ ณภาพภายใน คื อ
มีการวางระบบพั ฒนาคุณภาพ การติด ตามคุณภาพ และการประเมิน คุณ ภาพงานที่มีระบบและกลไกชัด เจน
รวมทั้ ง มี การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ในด้ า นต่ า งๆ ส่ ว นการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกเป็ น การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การจั ด การศึ ก ษา การติ ด ตาม การตรวจสอบคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ซึ่งกระทาโดยหน่วยงานภายนอก หรือผู้ประเมินภายนอก เพื่อมุ่งให้มีการติดตามคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
การประกันคุณภาพภายในจะเน้นการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
สาหรับการประเมินคุณภาพเป็นการประเมิน และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
และกระบวนการ (Process) ซึ่ ง เป็ น การเน้ น ประเมิ น “เหตุ ” ส่ ว นการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกจะเน้ น
การประเมิ น “ผล” คื อ ประเมิ น ผลผลิ ต (Output) และผลลั พ ธ์ (Outcome) ของคุ ณ ภาพและมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การศึกษาในด้านต่างๆ ดังนั้น การประกันคุณภาพภายในย่อมส่งผลถึงการประเมินคุณภาพภายนอกโดยตรง ซึ่ง
แสดงได้ดังนี้

แผนภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก

การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

ข้อมูลป้อนกลับ

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงาน
ประจาปี

การตรวจ
เยี่ยม

รายงานผล
การติดตามผล
มหาวินทยาลัยอุบลราชธานี
การประเมิ
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แผนภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่มีบทบาทในการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก

ประเมินคุณภาพภายนอก

ประกันคุณภาพภายใน
หน่วยงานต้นสังกัด

-

สมศ. :
คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ
ระดับอุดมศึกษา (กพอ.)
คณะกรรมการบริหาร

-

สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอื่นๆ

-

ให้การรับรองผู้ประเมินคุณภาพ
ภายนอก
ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
ภายใน
ศึกษารายงานประจาปีของสถาบัน
ศึกษาเอกสารหลักฐานข้อมูล
ประเมินภายนอก (ตรวจเยี่ยม)
จัดทาข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

-

สถาบันอุดมศึกษา
- คณะ สถาบัน สานัก ศูนย์/
หน่วยงานเทียบเท่า
- ภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า

พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
เตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก
พัฒนาฐานข้อมูลในด้านต่างๆ
ฯลฯ

-

ดาเนินการตามภารกิจให้คุณภาพ
จัดให้มีระบบการประกันคุภาพภายใน
จัดทารายงานประจาปี
ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานและข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

39

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการพัฒนาคุณ ภาพและมาตรฐานของอุดมศึกษาเป็นเรื่องที่สาคัญและจาเป็น ทั้ งเพื่อความ
อยู่ รอด เพื่ อการพั ฒ นาและความสามารถในการแข่ ง ขั น ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาวของประเทศเพื่ อให้
สอดคล้ องกั บความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกั บมาตรฐานการศึ กษา
ของชาติ ตลอดจนพระราชบัญญั ติ การศึกษาแห่ง ชาติ ที่ได้กาหนดขึ้ นมา โดยมุ่งเน้นความเป็นอิสระ และความ
เป็ นเลิ ศ ทางวิ ชาการของสถาบั นอุ ดมศึ กษาไปพร้ อมกั น ซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห่ ง ชาติ ก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือกลุ่มวิชา คณะวิช า
และสถาบันโดยรวม)
2. ดาเนินการตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่สถาบัน และหน่วยงานต้นสังกัดได้พัฒนาขึ้น
3. จัดทารายงานประจาปีซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
4. ให้ข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับสถาบั น และเตรียมความพร้ อมอื่นๆ เพื่อการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอก
5. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สมศ. และหน่วยงานต้นสังกัด
ดังนั้น สถาบันอุด มศึกษาจึงมี หน้าที่ จัดการศึกษาระดั บอุดมศึกษาและด าเนิน การตามภารกิจ ทั้งใน
ด้ านการผลิ ต การวิ จัย การบริ การวิ ช าการ และการทานุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมให้ มีคุ ณ ภาพ และให้ ได้ ต าม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและจัดทารายงานประจาปี
จากหลั ก การและความส าคั ญ ดั ง กล่ าว มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ไ ด้ ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่ าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา
48 อย่างต่อเนื่ อง ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้จัดทายุทธศาสตร์ และแนวทางการพั ฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.
2550-2554) โดยผ่านความเห็น ชอบของสภามหาวิทยาลัยเมื่อวั นที่ 16 ก.ค. 2548 และกาหนดให้คณะ/
ส านั ก / หน่ ว ยงานกาหนด ผู้ รับผิ ดชอบที่ ทาหน้ าที่ ส่ งเสริ มให้ บุ คลากรได้ มีความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
และมหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพขึ้นเพื่อให้ ทุกคณะ/ สานัก/ หน่วยงาน
ได้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่
สาธารณชนว่ า ระบบการบริ หารจั ด การภายในมหาวิ ท ยาลั ยจะได้ ผลผลิ ต ของการศึ กษาที่ มีคุ ณ ภาพตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีประสิทธิผลต่อผลการดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ภาควิชา/ คณะ/ สานัก/ หน่วยงาน หรือหน่วยงานเทียบเท่าภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เพื่อให้ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพ ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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แต่ ล ะองค์ ป ระกอบ มาตรฐาน และตั ว บ่ง ชี้ ส อดคล้ องกั บ แนวทางการประกั น คุ ณภาพภายในของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
ต่อไป
วงรอบการประเมิน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 (ผลการดาเนินงานตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2553)

จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี โ ดยสภามหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารก าหนดจุ ด เน้ น ของมหาวิ ท ยาลั ย อยู่ ใ น
“กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย ” โดยยึดตามนิยามของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่เป็นกลุ่มสถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจของสถาบัน ด้านการผลิตบัณฑิต

ระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัยสร้างความรู้ใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในทุกภารกิจ และเผยแพร่
ความรู้ไปสู่ผู้ใช้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้น สู่ความทันสมัย และสามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในทั้งสิ้น 63 ตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาจาก
1. ตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามเกณฑ์ ม าตรฐาน ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จานวน 41 ตัวบ่งชี้
2. ตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของส านั กงานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (สมศ.) จานวน 19 ตัวบ่งชี้
3. ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จานวน
3 ตัวบ่งชี้

การกาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
มหาวิ ทยาลั ยอุ บ ลราชธานี มี แนวทางในการกาหนดเกณฑ์ การประเมิ นตั ว บ่ง ชี้ออกเป็ น 3 ระดั บ
มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 3 และยึดแนวทางเดียวกันกับคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีความหมายดังนี้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คะแนน 1 หมายถึง มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดบางส่วนและต่ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น
หรือผลการดาเนินงานต่ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น
คะแนน 2 หมายถึง มีการดาเนิน งานตามตัวบ่งชี้ ที่กาหนดในระดับที่ยอมรับได้และใกล้ เคียงกั บ
มาตรฐาน หรือมีผลการดาเนินงานที่ใกล้เคียงกับมาตรฐาน
คะแนน 3 หมายถึง มีการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
หรือ มีผลการดาเนินงานที่ได้มาตรฐาน
ในกรณีที่ยังไม่มีการด าเนิ นการ หรือไม่มีผ ลการดาเนิน งานหรือผลการด าเนิ นงานไม่ ถึงเกณฑ์ การ
ประเมินคะแนน 1 ให้ถือว่าได้คะแนน 0
วิธีการคิดคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน

ให้คณะ/ สานักปรับเกณฑ์การคิดน้าหนักตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีในแต่ละองค์ประกอบ (ตัวบ่งชีข้ อง
สกอ. สมศ.และ ก.พ.ร.บางตัวบ่งชี้) ให้ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์ของ สกอ. (เต็ม 3 คะแนน)
โดย
1. ยึดเกณฑ์การประเมินของ สกอ. เป็นเกณฑ์การประเมินหลักของมหาวิทยาลัย
2. แล้วยึดเกณฑ์การตรวจประเมินของ สมศ. และ ก.พ.ร. ในผลการดาเนินงาน 3 คะแนน
ขั้นต้นมาเป็นเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย
3. การคิดคะแนน – ให้คิดจากค่าน้าหนักทุกตัวบ่งชี้มีค่าเท่ากันคือ 1 ยกเว้นในกรณีที่คณะไม่
มีผลการดาเนินงาน เช่น ร้อ ยละของบทความจากวิทยานิ พนธ์ปริญญาโท/ เอกที่ตีพิมพ์เ ผยแพร่ต่อ
จานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/ เอกทั้งหมด เป็นต้น ให้กระจายค่าน้าหนักที่จะคูณในแต่ละตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดาเนินงาน
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม

ตัวบ่งชี้

ค่าน้าหนัก

5

5

19
3
7
6
3
12
5
3

19
3
7
6
3
12
5
3

63

63

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมีตัวบ่งชี้รวมทั้งหมด 63 ตัวบ่งชี้ใน 9 องค์ประกอบ และค่าน้าหนักรวม
63 คะแนน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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โครงสร้างการดาเนินงานประกันคุณภาพ
มหาวิ ทยาลัยได้ จัดให้มีคณะกรรมการและหน่ วยงานที่รับผิ ดชอบการประกัน คุณ ภาพการศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัย คณะและสานัก โดยมีความสัมพันธ์ดังแผนภูมิดังนี้
สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

งานประกันคุณภาพและติดตาม
ประสิทธิผลงาน

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะและสานัก

กระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
1. คณะและสานักพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
 กาหนดนโยบายประกันคุณภาพของคณะ และสานัก
 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ และสานัก
 กาหนดโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะ และสานัก
2. คณะและส านั ก ก าหนดองค์ ป ระกอบ ดั ช นี /ตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพตามที่
มหาวิ ทยาลั ย กาหนดไว้ และสามารถพิ จ ารณาปรั บ เพิ่ มตามความเหมาะสม ตลอดจนมี ก ารวางแผนตาม
กระบวนการงานที่นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการดาเนินงาน
3. คณะและสานักจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ
4. คณะและสานักสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในดาเนินการตามระบบ และกลไก
การประกันคุณภาพที่กาหนดข้างต้น
5. คณะและส านั กทาการศึ กษาและประเมิน ตนเอง และจั ดทารายงานตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด เสนอต่อมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา
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6. มหาวิ ทยาลั ยจั ด ทารายงานการศึ กษาและประเมิ น ตนเอง น าเสนอต่ อทบวงมหาวิ ทยาลั ย และ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปี
การศึกษา และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ

แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จุด มุง หมายของการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในก็ เพื่ อตรวจสอบและประเมิ นการดาเนิ นงาน
ของสถาบันตามระบบและกลไกที่ มหาวิทยาลัย/ คณะ/ สานักนั้นๆ ไดกาหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหมหาวิทยาลัย/
คณะ/ สานักไดทราบสถานภาพที่แทจริง อันจะนาไปสู การกาหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและ
มาตรฐานที่ตั้งไว อยางตอเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผูประเมินและมหาวิทยาลัย/
คณะ/ สานักที่รับการประเมินจาเปนตองกาหนดบทบาทและหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ
บทบัญญัติแหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย/ คณะ/ สานักตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในใหเสร็ จกอนสิ้ นปการศึกษา เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย/ คณะ/
สานักดังนี้
1. เพื่อใหสามารถนาผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาได
ทันในปการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม (กรณีที่เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
2. เพื่ อ ใหสามารถจั ด ท ารายงานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาระดั บ อุ ด มศึ กษาประจ าป สงให
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชนไดภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปการศึกษา
ของแตละมหาวิทยาลัย/ คณะ/ สานัก
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาไดประโยชนดังที่กลาวขางตนจึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ
ประเมินคุณภาพ สามารถแยกไดเปน 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan)
การดาเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) โดย
มีรายละเอียดดังนี้
P=

เริ่มกระบวนการตั้งแตตนปการศึกษา โดยนาผลการประเมินปกอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการ
วางแผน

D=

ดาเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดาเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือ เดือนที่ 1 – เดือนที่
12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปถัดไป)

C=

ประเมินกระบวนการประกันคุณภาพในระดับภาค คณะ มหาวิทยาลัย ระหวางเดือนมิถุนายน –
สิงหาคม ของปการศึกษาถัดไป (เนื่องจาก สมศ.กาหนดใหมีการเก็บขอมูลในรอบปการศึกษา ตั้ง
แตเดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ซึ่งเปนรอบปการศึกษา)
หลังตรวจประเมินฯ จัดให้มีวางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน ทีมหรือ
คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย/ คณะ/ สานัก นาขอเสนอแนะและผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะ
ของสภามหาวิท ยาลัย )มาทาแผนกลยุท ธประจาปและเสนอตั้ งงบประมาณปถั ดไป หรือ จัดท า
โครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปก็ได

A=
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กรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงระบบประกั นคุ ณ ภาพหรื อตั ว บงชี้หรื อเกณฑการประเมิ น จะตองมี การ
ประกาศ ใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย/ คณะ/ สานักไดรับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน เพราะตองเก็บขอมูล
ยอนหลังตั้งแตเดือนมิถุนายน ที่ผานมา
สาหรับกิจกรรมขอที่ 10 ในตารางดังกลาวเปนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย/ คณะ/ สานักตองดาเนินการ
ตามกฎหมายเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย / คณะ/ สานักในการปรับ ปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชนของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานตนสังกัด ในการน าขอมูลมาปรับปรุ งคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของชาติใหทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความเปนสากล

ตัวบงชี้ตามมาตรฐานตามมุมมองของการบริหารจัดการ
1. ตัวบงชี้หลักเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34
กาหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคลองกับความต
องการตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงชาติ และสอดคลองกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษาจึ งไดจั ดทามาตรฐานการอุดมศึ กษาขึ้น และตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ
เรื่องมาตรฐาน การอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งถือไดวาเปนมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับ
แรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานดานการ บริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และ
สัง คมแหงการ
เรี ยนรู ดัง นั้ น ในการประกั น คุ ณภาพการศึกษาเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจึงไดกาหนดตัวบงชี้หลักภายใตมาตรฐานการอุดมศึกษายอยแตละดาน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใช
เปนแนวทางในการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแตละแหง
1.1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู และพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุ กตใชความรู เ พื่ อการด ารงชี วิ ต ในสั ง คมไดอยางมีค วามสุ ขทั้ งทางรางกายและจิ ต ใจ
มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1. บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตใช ความ
รูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
2. บัณฑิตมีจิตสานึก ดารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม
3. บัณ ฑิต มีสุ ขภาพดี ทั้ง ดานรางกายและจิ ต ใจ มีการดู แลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเอง
อยางถูกตองเหมาะสม

1.2 มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอยางมีดุลยภาพ
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1. มาตรฐานดานธรรมาภิ บาลของการบริหารการอุด มศึ กษา มีการบริหารจัด การการอุ ดมศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงความหลากหลาย และความเปนอิสระทางวิชาการ มาตรฐานนี้มี ตัวบ
งชี้หลัก ไดแก
1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุนสอดคลอง
กับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมีอิสระ
ทางวิชาการ
2) มี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบไดมีการจัดการศึกษาผานระบบ และวิธีการต
างๆ อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน
3) มีระบบการประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อนาไปสู การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการอุ ด มศึกษาอยางตอเนื่อง
2. มาตรฐานดานพั น ธกิ จของการบริ หารการอุ ด มศึ กษา การด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จของ
การอุดมศึกษาทั้ง 4 ดาน อยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชน
และสังคมในการจัดการความรู มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1) มีหลั กสู ต รและการเรี ยนการสอนที่ ทัน สมั ย ยื ด หยุ น สอดคลองกั บ ความตองการที่
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสาคั ญกับการพัฒนาคุณ ภาพผู เรี ยนแบบเนนผูเรียน
เปนสาคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมิน และ
ใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษา
ที่เหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
2) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรูและ
ทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตามศักยภาพของประเภท
สถาบั นมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุด มศึกษาทั้ง ในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาความ
สามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
3) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคมตาม
ระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของสังคม และประเทศชาติ
4) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริม
สรางความรูความเขาใจ และความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ วัฒ นธรรมตางประเทศ
อยางเหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
1.3 มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู
การแสวงหา การสราง และการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการ อันนาไปสูสังคมฐานความรู และ
สังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
1. มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นและ
เทศ เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู
2. มีการบริ หารจั ด การความรู อยางเปนระบบ โดยใชหลั กการวิ จัยแบบบู รณาการหลั กการ
แลกเปลี่ ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง อันน าไปสู สั งคมแหง
การเรียนรู
2. ตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน และการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

เพื่ อใหการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในสามารถติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการ
ดาเนิ น งานตามภารกิ จของมหาวิ ทยาลั ยอุ บลราชธานี ได้ กาหนดองค์ ประกอบและตั ว บ่ง ชี้ ตามองคประกอบ
คุณภาพ 9 ดาน โดยเป็นตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ 23 ตัวบ่งชี้ ด้านปัจจัยนาเข้า 17 ตัวบ่งชี้ และด้านผลผลิต
23 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น 63 ตัวบ่งชี้ ซึ่งถือเปนตัวบงชี้ยอยลงตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแตละหัวขอ ดังปรากฏ
ในตารางดังนี้
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยนาเข้า

1. มาตรฐานด้ า นคุ ณ ภา พ
บัณฑิต
2. ฐานด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
ก. มาตรฐานด้ า นธรรมา ตัวบ่งชี้ที่ 7.4.1, 7.4.2,
ภิ บ าลของกา รบริ ห ารกา ร 7.4.3, 7.5 และ 8.2.3
อุดมศึกษา
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.1, 2.2.1,
การบริหารการอุดมศึกษา
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
3.มาตรฐานด้านการสร้างและ
พั ฒ นาสั ง คมฐานความรู้ แ ละ
สังคมแห่งการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ
-

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.7, 7.1,
7.2, 7.4, 7.8, 8.1, 8.2,
9.1 และ 9.2
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 4.2 และ 7.3

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9, 2.9.1,
2.10, 2.11 และ 2.12

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
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.2, 2.1.3,
3.2.1, 4.4, 4.5, 5.3,
5.4, และ 6.1.1

-

3. ตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานในมุมมองดานการบริหารจัดการ
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดาเนินงาน
อยางครอบคลุมและมีสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรู รวมถึงนวัตกรรม ตัวบงชี้
ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน จึงถูกกาหนดขึ้นอยางสมดุลระหวางมุมมองดานตางๆ ดังปรากฏในตาราง
ดังนี้

มุมมองด้านบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยนาเข้า

ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9, 2.9.1,
2.10, 2.11, 2.12,
3.2.1, 5.3, 5.4 และ 7.6

1. ด้ า นนั ก ศึ ก ษาและผู้ มี ตัวบ่งชี้ที่ 2.4, 5.2 และ
ส่วนได้ส่วนเสีย
5.3.1

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 2.3, 3.1,
3.2, 5.1, 5.1.1 และ 9.2

2. ด้านกระบวนการภายใน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.1, 2.2.2, ตัวบ่งชี้ที่ 1.2, 1.3.1,
6.1, 7.1, 7.2, 7.8 และ
1.3.2, 1.3.3, 2.1.2,
9.1
2.1.3, 6.1.1, 7.9 และ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.1, 2.2.1,
2.13 และ 6.1.2

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

มุมมองด้านบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยนาเข้า

3. ด้านการเงิน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3, 4.3.1,
4.3.2 และ 8.2.3
4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 2.5, 2.6,
และนวัตกรรม
7.4.1, 7.4.2, 7.4.3,
และ 7.5
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องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 และ 8.2

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์
9.3
ตัวบ่งชี้ 8.2.1 และ 8.2.2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7, 2.8, 4.1,
4.2, 7.3, และ 7.4

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4, 4.5 และ
7.7

ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- การจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2552
(ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้)

กันยายน 2552

คณะและสานัก

1. การทบทวนระบบและกลไก

กันยายน 2552

(1) การทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ส.ค. - ก.ย. 2552

คณะและสานัก

(2) การทบทวนค่าเป้าหมาย

ส.ค. - ก.ย. 2552

คณะและสานัก

(3) การทบทวนผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน
(คณะกรรมการ / ผูบ้ ริหาร /บุคลากร)

ส.ค. - ก.ย. 2552

คณะและสานัก

(4) การทบทวนแผนการดาเนินงาน

ส.ค. - ก.ย. 2552

คณะและสานัก

กันยายน 2552

คณะและสานัก

(5) การทบทวนกลไกการส่งเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพ (งบประมาณ ทรัพยากร ฯลฯ)
(6) การทบทวนระบบและกลไกการติดตามประเมินผล
2. การขับเคลื่อนคุณภาพด้วยคณะทางาน QA
1. การจัดทาแผนพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร
1.1 การพัฒนาทักษะผูป้ ระเมิน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

กิจกรรม
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องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

16-18 พ.ย. 52

งานประกันคุณภาพฯ
และคณะวิทยาศาตร์

เม.ย. 53

งานประกันคุณภาพฯ
และสานักคอมฯ

ก.พ. - เม.ย. 53

งานประกันคุณภาพฯ
และสานักคอมฯ

1.2 การพัฒนาทักษะผูบ้ ริหารและผู้ปฏิบตั งิ านด้าน
QA
1.2.1 โครงการประชุมชี้แจงการรายงานผลการ
ดาเนินงาน และการประเมิน โดยผ่านระบบ CHE QA
Online System (สาหรับคณะ/สานัก)

ต.ค. 52

งานประกันคุณภาพฯ
และสานักคอมฯ

1.2.2 โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ

ม.ค. 53

งานประกันคุณภาพฯ
และคณะ/สานัก

1.3 การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การประกันคุณภาพ
1.3.1 พัฒนาเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ

ต.ค. 52

งานประกันคุณภาพฯ
และคณะ/สานัก

ต.ค. 52

งานประกันคุณภาพฯ
และคณะ/สานัก

1.1.1 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะผู้
ประเมินคุณภาพภายใน (ใหม่)
1.1.2 โครงการประชุมชี้แจงการประเมิน โดยผ่าน
ระบบ CHE QA Online System (สาหรับคณะกรรมการ
ประเมิน)
1.1.3การพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินคุณภาพภายใน
ทุกระดับ

1.3.2 พัฒนาการสือ่ สารในรูปแบบต่างๆ
1.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกัน
คุณภาพ
1.4.1 การพัฒนาเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
(1) กลุ่มประกันคุณภาพ
(2) กลุ่มวิชาการ
(3) กลุ่มวิจัย บริการ ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
(4) กลุ่มพัฒนานักศึกษา

ตลอดปี
(อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับมหาวิทยาลัย งาน
ประกันคุณภาพฯและ
คณะ/สานัก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

กิจกรรม
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปี

งานประกันคุณภาพฯ

ตลอดปี
ติดตามทุก 3 เดือน

ศูนย์ KM

(5) กลุ่มแผนงาน
(6) กลุ่มงบประมาณและการเงิน
(7) กลุ่มงานบริหารจัดการ
1.4.2 การพัฒนาเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย
(1) มหาวิทยาลัยสุรนารี/ ม.ราชภัฏบุรีรมั ย์
(แม่ข่าย)
(2) Mini UKM
3. การพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิน ผ่านระบบ CHE QA Online System

3.1 การติดตามและรายงานข้อมูลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้
รายงานรอบปีงบประมาณ 2552
3.1.1 คณะ/สานัก รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน
(สาหรับข้อมูลปีงบประมาณ )

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับมหาวิทยาลัย งาน
ประกันคุณภาพฯและ
คณะ/สานัก

ภายในเดือนตุลาคม 2552

คณะและสานัก

ภายใน 15 พฤศจิกายน
2552

คณะและสานัก

3.1.3 รายงานข้อมูลคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (สาหรับข้อมูลปีงบประมาณ )

ภายในเดือนธันวาคม 2552

งานประกันคุณภาพฯ

3.1.4 รายงานข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย(สาหรับ
ข้อมูลปีงบประมาณ )

ภายในเดือนธันวาคม 2552

งานประกันคุณภาพฯ

3.1.2 คณะ/สานัก รายงานข้อมูลให้งานประกัน
คุณภาพ (สาหรับข้อมูลปีงบประมาณ )

รายงานรอบปีการศึกษา 2552
3.1.5 คณะ/สานัก รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน

ทุก 3 เดือน และรายงานใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

งานประกันคุณภาพฯ

3.1.6 คณะ/สานัก รายงานข้อมูลให้งานประกันฯ

ภายในวันที่ 15 ของ ก.ย. 52
ธ.ค. 52 มี.ค.53 มิ.ย. 53

งานประกันคุณภาพฯ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

กิจกรรม
3.1.7 รายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหาร
3.1.8 รายงานข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

ระยะเวลา
เดือนต.ค. 52 ม.ค. 53
เม.ย. 53 และก.ค. 53
เดือนต.ค. 52 ม.ค. 53
เม.ย. 53 และก.ค. 53

ผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานประกันคุณภาพฯ

3.3 การประเมินคุณภาพภายใน
พ.ค. 53

งานประกันคุณภาพฯ

มิ.ย. 53

งานประกันคุณภาพฯ

ส.ค. 53

งานประกันคุณภาพฯ

3.3.1 ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
3.3.2 ระดับคณะและสานัก
3.3.3 ระดับมหาวิทยาลัย
4.การจัดกิจกรรมการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม หรือ
แนวปฏิบตั ิทดี่ ี

ปลาย ส.ค. 53

งานประกันคุณภาพฯ

องค์ประกอบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการกาหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้โดยปรับใช้องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้
ทั้ง 9 ด้านของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึ กษา (สมศ.) และส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่ อด าเนิ น การประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และใช้ เ ป็ น หลั กในการเทีย บเคีย งส าหรับ ส่ง เสริม กากับ ดูแ ล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพภายในทั้งสิ้น
63 ตัวบ่งชี้ โดยสามารถสรุปแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

สรุปองค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

วงรอบ

หน่วยวัด

อธิบายเพิ่ม

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธ์แผนดาเนินงานและมีการกาหนดตัว
บ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนให้ครบทุกภารกิจ

ปีงบประมาณ

ระดับ

เกณฑ์ข้อ 2-3 ความหมายของ
กลยุทธ์
เกณฑ์ข้อ 4 ภารกิจครบ 4 ด้าน
ได้แก่การเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการฯ ทานุ
เกณฑ์ข้อ 6 ความหมายของการ
วิเคราะห์ฯอย่างสม่าเสมอ
เกณฑ์ข้อ 7 ความาหมายของการ
นาผลการประเมินฯ อย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่
กาหนด

ปีงบประมาณ

ร้อยละ

ความหมายของตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน (ตัวบ่งชี้ตามแผนการ
ปฏิบัติการประจาปีที่กาหนดในตัว
บ่งชี้1.1 เกณฑ์ข้อ 3)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
จานวน 3 ตัวบ่งชี้

ปีงบประมาณ

-

ขึ้นกับการกาหนดของแต่ละคณะ/
สานัก

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร

ปีการศึกษา

ระดับ

เกณฑ์ข้อ 1 การเปิด-ปิด
หลักสูตร (คู่มือการจัดทา
หลักสูตรและกระบวนการปิด
หลักสูตรของกองบริการการศึกษา
เกณฑ์ข้อ 6 หลักสูตรที่ได้
มาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 7 หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
ต่อหลักสูตรทั้งหมด
2.1.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวน
วิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด

ปีการศึกษา

ร้อยละ

หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ตาม
เกณฑ์หลักสูตร

ปีการศึกษา

ร้อยละ

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
2.1.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวน
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
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วงรอบ

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

หน่วยวัด

อธิบายเพิ่ม

ปีการศึกษา

ร้อยละ

-

ปีการศึกษา

ระดับ

เน้นทุกหลักสูตร
เกณฑ์ข้อ 5 ความหมายของการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการ
ของผู้เรียนทุกหลักสูตร

2.2.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบ
ห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศ
ต่อนักศึกษาเต็มเวลา

ปีงบประมาณ

ระดับ

2.จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
(ปีงบประมาณ)

2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ ปีการศึกษา
คุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่
ปีการศึกษา
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ปีการศึกษา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ปีการศึกษา

ระดับ

-

ระดับ

-

นักศึกษา:
อาจารย์

จานวนนักศึกษาเต็มเวลารวม ตรี/
โท/เอกและทุกประเภท

สัดส่วน

- จานวนอาจารย์วุฒิปริญญาตรี/
โท/เอก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่มี
วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย์

1.ค่าใช้จ่าย (ปีงบประมาณ)

- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
(นับการปฏิบัติงาน 6 เดือนขึ้นไป
นับ 0.5 คนและปฏิบัติงาน 9
เดือนขึ้นไปนับ 1คน)
ปีการศึกษา

สัดส่วน

-

ปีการศึกษา

ระดับ

-มาตรฐานจรรยาบรรณอย่างน้อย
เป็นไปตามที่กพอ.กาหนด
-เกณฑ์ข้อ 5 ควาหมายการ
วางแผน ป้องกันหรือหาแนว
ทางแก้ไขการกระทาผิดจรรรยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
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องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

หน่วยวัด

อธิบายเพิ่ม
บรรณฯ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้
อาจารย์ประจาทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน

ปีการศึกษา

ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานทาและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ปีการศึกษา

ร้อยละ

-การเกณฑ์ทหาร ศึกษาต่อและ
อุปสมบท ไม่นับว่ามีงานทาและ
ให้นับเฉพาะผู้ที่จะตอบ
แบบสอบถามในเรื่องนั้นๆเท่านั้น

2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้ทางานตรงสาขาที่สาเร็จการศึกษา (นับ
เฉพาะปริญญาตรี)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไป
ตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ร้อยละของนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา
ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ปีการศึกษา

ร้อยละ

-

ปีการศึกษา

ร้อยละ

-

ปีการศึกษา

ระดับ

-

ปีการศึกษา

ร้อยละ

-คาอธิบายและตัวอย่างคานวณ

ปีการศึกษา

ร้อยละ

-คาอธิบายและตัวอย่างคานวณ

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษา
ปีการศึกษา
และศิษย์เก่า

ระดับ

-การสารวจความต้องการจาเป็น
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการ
รายงานการสารวจนักศึกษาของ
ทุกคณะโดยกองกิจการนักศึกษา

ระดับ

เกณฑ์ข้อ 2 ความหมาย ของ
กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริม
สุขภาพและกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ปีการศึกษา

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
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องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

หน่วยวัด

อธิบายเพิ่ม
เกณฑ์ข้อ 4 ต่อเนื่อง หมายถึง
นาผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมทุกครั้ง
หลังการประเมิน

3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาต่อ
จานวนนักศึกษา

ปีการศึกษา

ร้อยละ

-

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไก
ปีการศึกษา
ในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้
ปีการศึกษา
จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน ปีงบประมาณ/
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
หารด้วยปี
ต่อจานวนอาจารย์ประจา
การศึกษา
4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาได้รับทุน
ปีงบประมาณ/
ทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
หารด้วยปี
สถาบันต่ออาจารย์ประจา
การศึกษา
4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาได้รับทุน
ทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบันต่ออาจารย์ประจา

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือนาไปใช้ประโยชน์ทั้งใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจานวน
อาจารย์ประจา

ข้อ

เกณฑ์ข้อ 6 ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายใดหน่วยงานหนึ่งก็
ได้ (หรือ)

ข้อ

-

บาท/คน

-การเซ็นสัญญารับทุนใน
ปีงบประมาณนั้นๆและมี
คาอธิบายเพิ่ม พร้อมตัวอย่าง

ร้อยละ

-นับเฉพาะอาจารย์ปฏิบัติงานจริง
(ไม่รวมลาศึกษาต่อ)
-ไม่นับซ้า

ปีงบประมาณ/
หารด้วยปี
การศึกษา

ร้อยละ

ปีงบประมาณ/
หารด้วยปี
การศึกษา

ร้อยละ

-นับเฉพาะอาจารย์ปฏิบัติงานจริง
(ไม่รวมลาศึกษาต่อ)
-ไม่นับซ้า
-การใช้ประโยชน์ในการเรียนการ
สอนไม่นับ
-บทความตีพิมพ์ ต้องนับเฉพาะ
บทความจากการวิจัยและนาไป
ตีพิมพ์ ไม่นับซ้าหากตีพิมพ์หลาย
ครั้ง
-ตัวอย่างการคานวณ

*ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed
journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา (เฉพาะ

ปีงบประมาณ/
หารด้วยปี
การศึกษา

ร้อยละ

-บทความที่ได้รับการอ้างอิง
หมายถึง บทความที่ถูกอ้างอิงโดย
งานวิจัยของผู้อื่น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

หน่วยวัด

สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย)
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการ
ปีการศึกษา
บริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมาย
ของสถาบัน
5.1.1 มีการนาความรู้และประสบการณ์จาก ปีการศึกษา
การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
(ระดับ)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
ปีการศึกษา
ส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือ
ปีการศึกษา
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันใน
ปีการศึกษา
การบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่อ
อาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของระดับความพึง
ปีงบประมาณ
พอใจของผู้รับบริการ
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทานุ
ปีการศึกษา
บารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์
ปีงบประมาณ
พัฒนา และ สร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อจานวนนักศึกษา
6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้
ปีงบประมาณ
ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริม
เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
งบดาเนินการ

อธิบายเพิ่ม
-ตัวอย่างการคานวณ

ระดับ

-

ระดับ

-

ร้อยละ

ความหมายเพิ่มเติมและตัวอย่าง
การคานวณ

ปริมาณ

ความหมายเพิ่มเติมและตัวอย่าง
การคานวณ

ปริมาณ

-

ปริมาณ

ผลการประเมินของกพร.

ระดับ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการและสามารถ
ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ ในระดับสากล
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การ
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธารง
รักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ และ/หรือนาเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7.4.2 งบประมาณสาหรับการพัฒนา
คณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อ
อาจารย์ประจา
7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจาสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการ
วิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความสาเร็จในการเปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการนาระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับความสาเร็จของการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล
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วงรอบ

หน่วยวัด

อธิบายเพิ่ม

ปีการศึกษา

ข้อ

-

ปีการศึกษา

ระดับ

-

ปีการศึกษา

ระดับ

-

ปีการศึกษา

ระดับ

-

ปีการศึกษา

ร้อยละ

-

ปีงบประมาณ

ปริมาณ

-

ปีการศึกษา

ปริมาณ

-

ปีการศึกษา

ระดับ

ฐานข้อมูลต้องมี 3 ฐาน คือ
บริหาร การเรียน การสอนและ
การวิจัย

ปีการศึกษา

ระดับ

-

ปีการศึกษา

ร้อยละ

ตัวอย่างการคานวณ

ปีการศึกษา

ระดับ

-

ปีการศึกษา

ระดับ

เกณฑ์ข้อ 6 ไม่จาเป็นต้องมีคา
รับรองใช้หลักฐานการมอบหมาย
งาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการ
ปีงบประมาณ
จัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ
ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

หน่วยวัด

อธิบายเพิ่ม

ระดับ

-

เกณฑ์ข้อ 5 มีผลการประหยัด
งบประมาณให้แสดงหลักฐานการ
ประหยัดงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันร่วมกัน

ปีงบประมาณ

ระดับ

8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจานวนนักศึกษา
(บาทต่อคน)
8.2.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา
(ร้อยละของเกณฑ์ปกติ)

ปีงบประมาณ

บาทต่อคน

-

ปีงบประมาณ

บาทต่อคน

-

ปีงบประมาณ

ปริมาณ

-

ระดับ

-

ระดับ

-

ระดับ

เกณฑ์ข้อ 3 (ส่งรายงานภายใน
120 วันรับจากวันสิ้นปีการศึกษา)
ดูจากปีการศึกษาที่ผ่านมา

8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อ
งบดาเนินการ

องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกัน
ปีการศึกษา
คุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้
ปีการศึกษา
ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความสาเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ปีการศึกษา

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
หลักการ
มหาวิทยาลัยแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ที่ไดกาหนดมาตั้งแตเริ่มตั้งมหาวิทยาลัย และ
อาจปรับเปลี่ยนได ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคควรระบุใหชัดเจน ใหสมาชิกทุกกลุ ม ในมหาวิทยาลัยได
รับทราบทั้งอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและ
สังคมโดยรวม ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ควรสอดคลองกันและเปนแนวทางการดาเนินงาน สนับสนุน
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตามหลักการอุดมศึ กษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) และมหาวิทยาลัยตองจัดทาแผนกลยุทธและแผนดาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุ
ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
3. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการตามค ารั บ รองการปฏิบั ติ ราชการ ส านั กงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
7. หลักการอุดมศึกษา
8. ยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2548-2550) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

ตัวบงชี้ จานวน 5 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดาเนินงานและ
มีการกาหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กาหนด
1.3 คณะ/ สานักกาหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินที่สื่อถึงอัตลักษณ์ / จุดเน้นของหน่วยงาน
เพิ่มเติมจานวน 3 ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
แผนดาเนินงานและมีการกาหนดตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนให้ครบทุกภารกิจ (ปีงบประมาณ)
ค่าน้าหนัก

1

ค่าเป้าหมาย :

7 ข้อ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินภารกิจหลักแตละดานตองคานึงถึงหลักการของการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ
รวมถึงยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ ดังนั้น ในการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ
และแผนการดาเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงจาเปนตองใหสอดคลองกั บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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หลักการ และมาตรฐานตางๆ ที่ เกี่ยวของที่ระบุขางตน อีกทั้งตองคานึงถึง ทิศทางการพัฒ นาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อใหการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีคุณภาพในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม และเปนที่ยอมรับของสังคม
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิ ธาน และมีกระบวนการพัฒ นากลยุ ทธ แผนการด าเนินงานและ
แผนปฏิบัติการประจาปใหสอดคลองซึ่งกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย หลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ยุทธศาสตรชาติใน
ดานตางๆ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2. มีการกาหนดตัวบงชี้ (KPI) ของการดาเนินงาน ตลอดจนกาหนดเปาหมาย (target) ของแตละ
ตัวบงชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (การเรียนการสอน/ การวิจัย/ การ
บริการวิชาการ/ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม)
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบงชี้เปนประจาอยางนอยปละ 2
ครั้ง และรายงานตอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย และตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
4. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดาเนินงาน เปาประสงค
เป
าหมาย (target) กับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่าเสมอ
5. มีการนาผลการประเมินและการวิเ คราะหในขอ 3 และ 4 มาปรั บปรุ งกลยุ ทธและแผนการ
ดาเนินงานอยางตอเนื่อง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน :
1. ปรัชญาหรือปณิธานของมหาวิทยาลัย/ สานัก
2. แผนกลยุทธ แผนการดาเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจาปของมหาวิทยาลัย
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัย มีกลไกการดาเนินงานเพื่อกาหนดปรัชญา หรือ
ปณิธาน กลยุทธ แผนการดาเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจาปของมหาวิทยาลัย
4. รายงานการวิ เคราะหความสอดคลองของปรั ชญา ปณิ ธาน และกลยุทธกั บภารกิ จหลักของ
มหาวิทยาลัย หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
5. รายชื่อตัวบงชี้และเปาหมายความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนทุกภารกิจ ไดแก ดานการ
เรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
7. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยมีการรายงานการดาเนินงานตัวบงชี้
นี้ตอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย และตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
8. เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคตอยางสม่าเสมอ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดาเนินงานและแผนปฏิบัติการประจาป ใหสอดคลองกัน
และกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของชาติ
3. มี ก ารกาหนดตั ว บงชี้ ของการด าเนิ น งาน และก าหนดเปาหมายของแตละตั ว บงชี้ เ พื่ อ วั ด
ความสาเร็จของการดาเนินงาน
คาอธิบายเพิ่มเติม ( สกอ.)
เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 2 และระดับ 3

กลยุทธ์ หมายถึ ง แผนกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนระยะยาว โดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่
กาหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน จากแผนกลยุทธ์นามาจัดทาแผนดาเนินการหรือแผนปฏิบัติการ
หรือ แผนประจาปี ซึ่ง เป็ น แผนการท างานของเวลา 1ปี ในแผน 1 ปีนี้จ ะมี ร ายละเอี ยดโครงการ
กิจ กรรม ผู้ รั บผิ ดชอบงบประมาณ ตั วบ่ง ชี้ความสาเร็ จ ของการด าเนินงานตามโครงการหรื อ
กิจกรรมและค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่กาหนดว่าจะต้องทาให้ได้ การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ดังกล่าวนี้จะนาไปคานวณตัวบ่งชี้ที่1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่
กาหนด
4. มีการดาเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)

เกณฑ์มาตรฐานระดับ 4 ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มี 4 ภารกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการแก่สงั คม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดาเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตอยางสม่าเสมอ
คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)

เกณฑ์มาตรฐานระดับ 6 อย่างสม่าเสมอ หมายถึง มีการดาเนินการในช่วงเวลาที่ควรดาเนินการทุก
ครั้ง นั่นคือมีการวิเคราะห์แผนการดาเนินงานกับแผนกลยุทธ์ทุกปี เนื่องจากแผนการดาเนินงานเป็น
แผนที่จัดทารายปี ส่วนการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนของชาติและสภาพการปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต ดาเนินการเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแผนของชาติหรือเมื่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มี
การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
7. มีการน าผลการประเมิน และผลการวิเ คราะหมาปรับ ปรุ งกลยุทธและแผนการดาเนิ นงานอยาง
ตอเนื่อง
คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)

เกณฑ์มาตรฐานระดับ 7 อย่างต่อเนื่อง หมายถึง มีการนาผลการประเมินและผลการวิเคราะห์ในเกณฑ์
มาตรฐานระดับ 5 และระดับ 6 มาปรับปรุงแผนการดาเนินงานทุกปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 1 – 4 ข้อแรก

มีการดาเนินการ 5 - 6 ข้อแรก

มีการดาเนินงานครบ 7 ข้อ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.2 : ร้ อ ยละของการบรรลุ เ ป้ า หมายตามตั ว บ่ ง ชี้ ข องการปฏิ บั ติ ง านที่ ก าหนด
(ปีงบประมาณ)
ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

1
ร้อยละ 79

ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต
คาอธิ บ ายตัวบงชี้ : พิ จารณาจากระดั บความสาเร็จของการบรรลุ เ ปาหมายแตละตัว บงชี้ ที่สอดคลองกั บ
แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยประเด็นของการประเมินผล ไดแก ดานมาตรฐานคุณภาพ บัณฑิต ดาน
งานวิจัย และงานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการ ดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของดังนี้
1. เอกสารการกาหนดรายการตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ เปาหมายในแต
ละตัวบงชี้และผลการดาเนินงานในตัวบงชี้เหลานั้น
2. เอกสารหลั กฐานที่ แสดงใหเห็ น ถึ ง กลไกเพื่ อประเมิ นผลการด าเนิน งานตามตั วบงชี้ ของแผน
ปฏิบัติงานประจาป
2.1 คาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ
2.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดาเนินงานของตัวบงชี้และความเชื่อถือไดของขอมูลที่ไดรับ
รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือขอมูล
2.3 การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย/ สานัก
หมายเหตุ การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ คานวณมาจาก
จานวนตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่ปฏิบัติได้บรรลุเป้าหมาย
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี

x 100

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60 - 74

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75 - 89

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90 - 100

คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)
ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กาหนด หมายถึง ตัวบ่งชี้ของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่
กาหนดโดยสถาบัน ตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานระดับ 3 ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (ทั้งนี้อาจซ้าหรือไม่ซ้ากับตัวบ่งชี้
ของสกอ. สมศ.หรือ กพร.ก็ได้ )
ตัวอย่างในการคานวณ
ปีการศึกษา2551 หน่วยงานมีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่กาหนดไว้ 48 กิจกรรม ตัวบ่งชี้
การดาเนินตามแผนทั้งหมด 62 ตัวบ่งชี้ เมื่อสิ้ นปีการศึกษา หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ตามแผนได้ 42
กิจกรรม มีตัวบ่งชี้ที่ปฏิบัติได้สูงกว่าเป้าหมาย 30 ตัวบ่งชี้เป็นไปตามเป้าหมาย 13 ตัวบ่งชี้ ต่ากว่าเป้าหมาย 10
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ตัวบ่งชี้และเป็นตัวบ่งชี้ในกิจกรรมที่ไม่ได้ดาเนินการ 9 ตัวบ่งชี้ ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตั วบ่งชี้ของ
การปฏิบัติงานที่กาหนดเป็นดังนี้
ตัวตั้ง
- จานวนตัวบ่งชี้ที่ปฏิบัติได้บรรลุเป้าหมาย = 30 +13 =43 ตัวบ่งชี้
ตัวหาร
- จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดของกิจกรรมตามแผนงาน = 62 ตัวบ่งชี้
ดังนั้น ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กาหนด
= 43 x100 = 69.35%

62
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการของมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ สะท้อนเอกลั กษณ์ และจุดเน้ นรวมทั้ งวั ตถุ ประสงค์
เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา
คาอธิบาย :
การบรรลุเ ป้าหมายตามแผนปฏิบั ติ ราชการของมหาวิ ทยาลั ย ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2552 ที่
สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นรวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง
การที่มหาวิทยาลัยเลือกหรือสร้างตัวชี้วัดสาคัญ 3 ตัวชี้วัด ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ
2. ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
3. สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. สะท้อนอัตลักษณ์และเน้นรวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่เลือกหรือสร้างต้องเป็นตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ผ่านความเห็นของสภามหาวิทยาลัย ถ้าเป็นตัวชี้วัดใหม่ มหาวิทยาลัยต้องขออนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปี
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องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
หลักการ
การบริหารกิจการวิชาการ (academic affair) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู
ในวิชาชีพตามหลักสูตรที่กาหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู ที่
เนนผูเรียนเปนสาคัญ ดังนั้น ภารกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการกาหนดปจจัยปอนเขาที่ไดมาตรฐานตามที่
กาหนด ประกอบดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการเรียน การสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งองคกรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังตองมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. มาตรฐานการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกระดั บ อุ ด มศึ กษา ส านั กงานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมิน คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
3. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดั บอุดมศึกษา (National Qualifications Framework for Higher
Education) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ จานวน 19 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด
2.1.2 ร้ อ ยละของบทความจากวิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาโทที่ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ต่ อ จ านวน
วิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด
2.1.3 ร้ อ ยละของบทความจากวิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาเอกที่ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ต่ อ จ านวน
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ / ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
2.2.1 ค่ า ใช้ จ่า ยทั้ ง หมดที่ ใ ช้ ใ นระบบห้ อ งสมุ ด คอมพิ ว เตอร์ แ ละศู น ย์ ส ารสนเทศต่ อ
นักศึกษา เต็มเวลา
2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจานวนอาจารยประจา
2.5 สัดสวนของอาจารยประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจา
2.6 สัดสวนของอาจารยประจาที่ดารงตาแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย
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2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจาทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทางานตรงสาขาที่สาเร็จการศึกษา
2.10 รอยละของบั ณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี ที่ไดรั บเงิ นเดื อนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (นั บเฉพาะ
ปริญญาตรี)
2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (นับเฉพาะปริญญาตรี)
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.13 รอยละของอาจารยประจาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทาหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

5 ข้อ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยมีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และความพรอม
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมิน
หลักสูตร อยางสม่าเสมอ มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุ ง
หลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มหาวิ ทยาลั ยมีระบบ และกลไกในการเปดหลักสู ตรใหมหรื อปดหลักสูต รเดิ มใหสอดคลองกั บ
วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับกรอบความตองการของผูใชบัณฑิตและสังคม ส
วนรวม ทั้งนี้โดยกาหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรไวในแผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิ ทยาลั ยมีการจัด เตรี ยมความพรอมกอนจั ดการเรี ยนการสอนในหลั กสู ตรใหมให้ อยางน
อยเปน ไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. มหาวิทยาลัยจัดระบบและกลไกการพั ฒนาและประกัน คุณภาพใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร โดยคานึงถึงประเด็นตอไปนี้ ไดแก การกาหนดทิศทางและวัตถุประสงคหลักสูตร การบริหารกิจการ
ของหลั กสู ตร การดู แลใหคาปรึกษาแกนักศึกษา การประเมิน และพั ฒนาหลักสู ตร การบริหารทรั พยากร
ประกอบการ เรียนการสอน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการใชระบบสารสนเทศในการบริหาร
หลักสูตร
4. มีการรายงานและวิเคราะหขอมูลการดาเนินงานหลักสูตรระดับตางๆ ประจาทุกปการศึกษา เชน
รอยละของหลั กสู ตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานครบทุกขอ รอยละของบั ณฑิ ตที่ ผลิ ตไดตรงตามแผน
รอยละของบัณฑิตที่ทางานตรงสาขา ทั้งนี้เพื่อนามาปรับปรุงการบริหารกิจการหลักสูตรกอนรับนักศึกษารุนใหม
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ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยมีแผนการผลิตบัณฑิตและมีระบบและกลไกใน
การพัฒนาบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยคานึงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และความต
องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิต ภาวะการมีงานทาและการทางานตรงสาขาของบัณฑิต
3. หลักฐานการประกันคุณภาพหลั กสู ตร ใน 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากร
ประกอบ การเรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคาแนะนานักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน
สังคม และ/ หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร
2. มีการกาหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง
4. มีการวิเคราะหขอมู ลการดาเนินการทุกหลักสูตรประจาปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูต ร
ที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตที่
ทางานตรงสาขา
5. มีการน าผลการวิเคราะหขอมูลการดาเนินการหลักสูต รประจาปการศึกษาไปปรั บปรุงหลักสูต ร
และหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
6. หลักสู ตรที่เ ปดสอนทุก หลักสู ตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุ กเรื่อง และมี การประกั น
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)
เกณฑ์มาตรฐานระดับ ระดับ 6
หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในนรอบปีการศึกษาที่ทาการประเมินที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ของสกอ.
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโทเฉพาะ แผน(ก)และปริญญาเอก)ที่เปด
สอนมีจานวนมากกวารอยละ 50 ของจานวนหลักสูตรทั้งหมด
เกณฑ์มาตรฐานระดับ 7
การนับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก.ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษา
ที่ทาการประเมิน (ทั้งนี้ การนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับ
ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับหลักสูตรที่สภาอนุมัติให้ปิดดาเนินการแล้ว )
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ตัวอย่างในการคานวณ
จากการรายงานประจาปี ฯของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง พบว่า ในปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับทั้งหมด 200 หลักสูตร จาแนกเป็นหลักสูตรระดับอนุปริญญา 2 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี 118 หลักสูตร ระดับปริญญาโท(แผน ก) 20หลักสูตร(ในหลักสูตร 20 หลักสูตรมี 1หลักสูตรที่ไม่มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปีที่ผ่านมา) ระดับปริญญาโทที่ระบุทั้งแผน ก และแผน ข จานวน 40 หลักสูตร
ใน 40 หลักสูตรมีนักศึกษาเลือกทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก) 31 หลักสูตร ระดับปริญญาโท (แผน ข) 10 หลักสูตร
และระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร
ดังนั้นร้อยละของจานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโทเฉพาะแผน (ก)และ
ปริญญาเอกที่เปิดสอนเทียบกับจานวนหลักสูตรทั้งหมดเป็นดังนี้
ตัวตั้ง
- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน( ก) และปริญญาเอก )
- =(20-1)+(31)+10
=60 หลักสูตร
ตัวหาร
- หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด = 200 หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก)และปริญญาเอก ) x 100
หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)
ดังนั้น ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย
= 60 x 100 = 30
20

เกณฑการประเมิน :
-

เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย

คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 – 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 5 - 6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินงานครบ 7 ข้อ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.1 : ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด (ปีการศึกษา)

1

ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

ร้อยละ 80

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คาอธิบาย
ร้อยละของหลั กสู ตรที่ สถาบั นอุดมศึ กษาเปิ ดสอนที่ ได้มาตรฐานหลั กสู ตรตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลั ก สู ต รของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ตุ ล าคม พ.ศ. 2548) เมื่ อ เที ย บจากหลั ก สู ต รทั้ ง หมดที่
สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนในปีการศึกษานั้น โดยการนับหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานหลักสูตร ให้นับสะสม
และการแจงนับให้นับตามสาขาวิชาที่เปิดสอน มิใช่นับตามชื่อปริญญา
สูตรการคานวณ
จานวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนในปีการศึกษานั้น

X

100

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 79

ร้อยละ 80 – ร้อยละ 99

ร้อยละ 100

ข้อมูลที่ต้องการ
1. จานวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด
2. หลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนในปีการศึกษานั้น

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 : ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวน
วิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

ร้อยละ 40

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คาอธิบาย :
1. ให้ เ ปรี ย บเที ยบจ านวนบทความจากวิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาโท ที่ ตี พิ มพ์ เ ผยแพร่ ทั้ ง ในระดั บ
นานาชาติ ต่อจานวนวิ ทยานิพนธ์ป ริญญาโททั้ง หมดของผู้ส าเร็จการศึ กษาระดับบั ณฑิตศึกษาในปีการศึกษา
2552 โดยให้นาเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนี้ไม่นับภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และการนับว่าเป็นวิทยานิพนธ์ จะ
นับเมื่อลงทะเบียนตั้งแต่ 12 หน่วยกิต
2. บทความจากวิ ทยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาโท ที่ ตี พิ มพ์ เ ผยแพร่ ทั้ง ในระดั บ ชาติ หรื อระดั บ นานาชาติ
หมายถึง บทความทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท (โดยจะต้องเป็นบทความ ไม่ใช่
บทคัดย่อ)
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีการตรวจคัดคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ทั้ง
วารสารที่อยู่ ในฐานข้อมูล สากล วารสารที่ไม่อยู่ใ นฐานข้อมูล สากล และวารสารระดับชาติที่มีผู้ป ระเมินอิสระ
ประเมิ นบทความ ก่อนได้รับการตีพิมพ์ และการเผยแพร่ที่เทียบเท่าวารสาร เช่น สิ ทธิบัต ร อนุสิ ทธิบัต ร
รวมถึงการเสนอผลงานของนักศึ กษาปริญญาโทบางสาขา ที่มีลักษณะของการนาเสนอเทียบเท่ากับการตีพิมพ์
(การเทียบเท่าการตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติให้ใช้เกณฑ์ของสานักงาน กองทุนสนับสนุน
การวิจัย สกว.ใน website http://rgi.trf.or.th/thai/thai_canceljournal.htm รวมทั้ง บทความจากวิทยานิพนธ์
ที่ได้รับการนาเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
3. ผู้ประเมินอิสระหรือวิทยสหาย (Peer Review) หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของ
ผู้ที่ได้ รับการตี พิมพ์ ในวารสารนั้ นๆ และไม่ได้ สอนหรือปฏิบั ติงานในสถาบั นของผู้ส่ งบทความเพื่ อพิจารณา
ตีพิมพ์
4. วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมู ลวารสารที่
เป็น ที่ยอมรับระดับนานาชาติ เช่น ฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ฐานข้อมูล Ei Compendex
ฐานข้ อ มู ล INSPEC
ฐานข้ อมู ล ScienceDirect
ฐานข้ อมู ล PUBMED ฐานข้ อ มู ล AGRICOLA
( AGRICultural Online Access) ฐานข้อมูล ERIC (Education database) หรือฐานข้อมูล PUBSIENCE
เป็นต้น
5. วารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ วารสารที่คณะบรรณาธิการ ต้องเป็ น
ชาวต่างประเทศ อย่างน้อย 1 คน และวารสารต้องมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วย
6. วารสารระดับชาติ ได้แก่ วารสารที่ตีพิมพ์บทความจากนักวิชาการกลุ่มต่างๆ จากสถาบันต่างๆ
และคณะบรรณาธิการจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาทีเกี่ยวข้องกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะต้องมา
จากสถาบันอื่นๆ 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 )
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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9) Infotrieve = http://www.infotrieve.com
10) Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/
การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับ รวมฐานข้อมูล ที่ สกอ. หรือ สกว. ให้การ
รองรับด้วย
- การพิ จ ารณาว่ า วารสารววิ ช าการของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดๆ เป็ น วารสารระดั บ ชาติ /
นานาชาตินั้น จะพิจารณาจากวารสารที่ สกอ. หรือ สกว. รับรอง เท่านั้น
- บทความจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการนาเสนอในการประชุม/ สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติ หมายถึ ง บทความจากวิ ทยานิพนธ์ปริญญาโท ที่ไม่ใ ช่บทคัดย่ อ เป็นบทความที่ ได้รับการคัดเลือก
ตีพิ มพ์ รวมเล่ มในรายงานสืบ เนื่องจากการประชุ ม ( proceedings) ส าหรั บบทความที่ ได้ รับการคั ดเลื อกให้
ตีพิมพ์รวมเล่ มร่วมกับ บทความอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการพิ จารณาให้ถือเป็น หนังสื อหรือวารสารนานาชาติ
หากหนังสือนั้นอยู่ในฐานข้อมูลสากล
- การแจงนับ บทความวิ ทยานิ พ นธ์ ปริ ญญาโท ที่ ตีพิ มพ์ เผยแพร่ทั้งในระดั บ ชาติหรือระดั บ
นานาชาติจะไม่นับซ้าแม้ว่าบทความนั้นจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่หลายครั้ง / หลายฉบับก็ตาม
สูตรการคานวณ :
(จานวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่โดยไม่ซ้า)
x 100
---------------------------------------------------------(จานวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552)

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 39

ร้อยละ 40 – ร้อยละ 59

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

ข้อมูลที่ต้องการ :
1. จานวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ของผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 ที่ได้ตีพิมพ์
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. จานวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 ทั้งหมด
3. หลักฐานรายงานสืบเนื่องการประชุม ( proceedings ) ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีบทความจาก
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ที่ไม่ใช่บทคัดย่อ เป็นบทความที่ได้รับการคัดเลือกพิมพ์

หมายเหตุ
1. ผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ รวบรวมจากผลงานในปีการศึกษา 2552
2. การเผยแพร่ผลงาน 1 เรื่อง ที่เผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับเพียง 1 ครั้ง โดยควรนาเสนอผล
การเผยแพร่ที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด
3. การตีพิ มพ์ ในวารสาร นับ เมื่ อกองบรรณาธิการวารสารนั้ นตอบรั บ ซึ่ง เมื่ อนั บการตอบรับ ในปี
การศึกษา 2551 แล้ว หากตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2551 จะนามาแจง นับซ้าในปีการศึกษา 2552 ไม่ได้
4. การรายงานข้อมูล บทความจากที่ได้รับการตี พิมพ์ ใ นวารสารทั้ง หมดในปีการศึกษา 2552 ให้
จาแนกตามประเภทผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับต่างๆ โดยระบุรายละเอียดดังนี้
ชื่อ เล่มที่
และ วัน / เดือน / ปีของวารสารที่ตีพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

ชื่อ บทความ

ชื่อผู้เขียน
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เลขหน้า

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1.3

ร้อ ยละของบทความวิท ยานิ พนธ์ปริ ญญาเอกที่ตีพิมพ์เ ผยแพร่ ทั้งในระดับชาติ หรื อ
ระดับนานาชาติต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

ร้อยละ 100

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คาอธิบาย :
1. ให้ เ ปรี ยบเที ยบจานวนบทความจากวิ ทยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาเอก ที่ ตี พิ มพ์ เ ผยแพร่ ทั้ง ในระดั บ
นานาชาติต่อจานวนวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอกทั้งหมดของผู้ สาเร็ จการศึกษาระดับบั ณฑิตศึ กษาในปีการศึกษา
2551 โดยให้นาเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนี้ไม่นับภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และการนับว่าเป็นวิทยานิพนธ์นั้น
จะนับเมื่อลงทะเบียนตั้งแต่ 48 หน่วยกิต
2. บทความจากวิ ทยานิพ นธ์ ปริ ญ ญาเอก ที่ตี พิ มพ์เ ผยแพร่ ทั้ง ในระดับ ชาติหรื อระดั บ นานาชาติ
หมายถึง บทความทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (โดยจะต้องเป็นบทความ ไม่ใช่
บทคัด ย่อ) ที่ได้รับการตี พิมพ์ใ นวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ ที่มีการตรวจคั ดคุณ ภาพเป็นที่ ยอมรั บ ทั้ ง
วารสารที่อยู่ใน ฐานข้อมูลสากล วารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล และวารสารระดับชาติที่มีผู้ประเมินอิสระ
ประเมิน บทความ ก่อนได้ รับการตีพิมพ์ และการเผยแพร่ที่เที ยบเท่าวารสาร เช่น สิ ทธิบั ตร อนุ สิทธิ บัต ร
รวมถึงการเสนอผลงาน ของนักศึกษาปริญญาเอกบางสาขา ที่มีลักษณะของการนาเสนอเทียบเท่ากับการตีพิมพ์
(การเทียบเท่าการตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติให้ใช้เกณฑ์ของสานัก งาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
สกว.ใน website http://rgi.trf.or.th/thai/thaicanceljournal.htm) รวมทั้ง บทความจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ
การนาเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
3. ผู้ประเมินอิสระหรือวิทยสหาย (Peer Review) หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของ
ผู้ที่ได้ รับการตี พิมพ์ ในวารสารนั้ นๆ และไม่ได้ สอนหรือปฏิบั ติงานในสถาบั นของผู้ส่ งบทความเพื่ อพิจารณา
ตีพิมพ์
4. วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ วารสารที่ปรากฏในฐานข้ อมู ลวารสารที่
เป็น
ที่ยอมรับระดับนานาชาติ 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. วารสารระดับ นานาชาติที่ไม่ อยู่ ในฐานข้ อมู ลสากล ได้ แก่ วารสารที่ คณะบรรณาธิการต้องเป็ น
ชาวต่างประเทศ อย่างน้อย 1 คน และวารสารต้องมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วย
6. วารสารระดับชาติ ได้แก่ วารสารที่ตีพิมพ์บทความจากนักวิชาการกลุ่มต่างๆ จากสถาบันต่างๆ
และ คณะบรรณาธิการจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาทีเกี่ยวข้องกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะต้อง
มาจาก สถาบันอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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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 สามารถนับ รวมฐานข้อมูล ที่ สกอ. หรือ สกว. ให้การ
รองรับด้วย
- การพิจารณาว่าวารสารววิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เป็นวารสารระดับชาติ /นานาชาติ นั้น
จะพิจารณาจากวารสารที่ สกอ. หรือ สกว. รับรอง เท่านั้น
- บทความจากวิ ทยานิ พ นธ์ ที่ได้ รับ การนาเสนอในการประชุ ม /สั มมนาวิ ช าการระดั บชาติ หรื อ
นานาชาติ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ที่ไม่ใช่บทคัดย่อ เป็นบทความที่ได้รับการคัดเลือก
ตีพิมพ์รววมเล่มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม ( proceedings ) สาหรับบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้
ตีพิมพ์รวมเล่มร่วมกับ บทความอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาให้ถือเป็นหนังสือหรือวารสารนานาชาติ
หากหนังสือนั้นอยู่ใน ฐานข้อมูลสากล
- การแจงนั บ บทความวิ ทยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาเอก ที่ ตี พิ มพ์ เ ผยแพร่ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ หรื อระดั บ
นานาชาติ จะไม่นับซ้าแม้ว่าบทความนั้นจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่หลายครั้ง / หลายฉบับก็ตาม
สูตรการคานวณ :
(จานวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่โดยไม่ซ้า)
x 100
------------------------------------------------------------(จานวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552)

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 49

ร้อยละ 50 – ร้อยละ 74

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75

ข้อมูลที่ต้องการ :
1. จานวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญ ญาเอก ของผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 ที่ได้
ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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2. จานวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ของผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552 ทั้งหมด
3. หลักฐานรายงานสืบเนื่องการประชุม ( proceedings ) ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีบทความจาก
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ที่ไม่ใช่บทคัดย่อ เป็นบทความที่ได้รับการคัดเลือกพิมพ์

หมายเหตุ
1. ผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ รวบรวมจากผลงานในปีการศึกษา 2552
2. การเผยแพร่ผลงาน 1 เรื่อง ที่เผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับเพียง 1 ครั้ง โดยควรนาเสนอผล
การ
เผยแพร่ที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด
3. การตีพิมพ์ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ ซึ่งเมื่อนับการตอบรับใน ปี การศึกษา 2551 แล้ว หากตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2552 จะนามาแจงนับซ้าในปีการศึกษา 2552 ไม่ได้
4. การรายงานข้อมู ลบทความจากที่ ได้ รับ การตี พิมพ์ ในวารสารทั้งหมดในปีการศึกษา 2552 ให้
จาแนกตามประเภทผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ ต่างๆ โดยระบุรายละเอียดดังนี้
ชื่อ เล่มที่ และ วัน / เดือน / ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความ
ชื่อผู้เขียน
เลขหน้า
ทั้งนี้ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี เช่น ถ้าประเมินในปีการศึกษา 2552 จะต้องรายงาน
ข้อมูลของปีการศึกษา 2549, 2550 และ 2551

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

6 ข้อ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี้ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ น ตลอดจนการจัดกระบวนการ
เรียนรู ที่คานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาเปนเรื่องที่สาคัญมากตอความกระหายใครรู และตอส
มรรถนในการแสวงหาความรู ของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัย โดยอิสระในรู ป
โครงการวิจัย สวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณ
ภาคสนาม อยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาโครงงาน มีการเรียนการสอนทาง
เครือขายคอมพิวเตอร
และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่จะศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ พรอมทั้งมีการจัดสรรทรัพยากร
สนั บสนุ น การจั ดการเรียนการสอนอาจมี รูป แบบใดรู ปแบบหนึ่ง ดัง ตอไปนี้ การเรียนรู จากกรณี ปญหา
(Problem Based Learning : PBL) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) การเรียนรูแบบสรรคนิยม
(Constructivism) การสอนแบบเอส ไอ พี การเรียนรูแบบแสวงหาความรู ไดดวยตนเอง (Self - Study) การ
เรียนรูจากการทางาน (Work – Based Learning) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู
– Based Learning) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal – Based Approach)
2. การเรียนการสอนยึดหลักการมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางนักศึกษากับอาจารย และระหวาง
นักศึกษากับนักศึกษาทั้งในและนอกหองเรียนอยางสม่าเสมอ เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางกระตือรือรน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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3. มีรูปแบบการจั ดการเรียนการสอนที่มีคุณ ภาพ แตยื ดหยุน และหลากหลายสามารถตอบสนอง
ความ ตองการเรียนรูของผูเรียน ทั้งความยืดหยุนดานชวงเวลาเรียน และหรือดานตาแหนงและสถานที่เรียน
และหรือ ดานวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล และหรือดานอื่นๆ
4. มีการติดตามผลการเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง และนามาใชในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน :
1. เอกสารหลักสูตร แผนการสอน ประมวลรายวิชา บทเรียน e-learning
2. เอกสารหลักฐานที่ แสดงใหเห็ น ถึ งการสงเสริมกระบวนการการเรียนรู ที่เ นนผูเ รี ยนผู เ รี ยนเป
นสาคัญ อาทิ สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบเครือขาย คอมพิวเตอร งบประมาณ
สนับสนุน ตาราง- การเปดใหบริการนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน
3. แฟมประวั ตินักศึกษา ผลงานของนักศึ กษาตลอดจนกิจกรรมการจั ดการเรียนการสอนที่เนนผู
เรียน เปนสาคัญ
4. เอกสารการสารวจความพึงพอใจของนักศึ กษาตอคุ ณภาพการสอนและสิ่งสนับ สนุนการเรียนรู
และหลักฐานการนาผลที่ไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
5. สถิติขอมูลหรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ เชน จานวนคณาจารย
ที่ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายของการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสาคัญ จานวนหนวยกิต
หรือจานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ จานวนวิชาที่ทา senior project วิชาสั มมนาหรือวิชาที่มอบหมายให
นักศึกษา
คนควาหาความรูดวยตนเอง จานวนชั่วโมงภาคสนาม จานวนโปรแกรมหรือรายวิชาที่เปนวิชา
เลือกเสรี จานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนเป
นรายบุคคลเปนตน
6. รายงานการประเมิ นผลการเรี ยนการสอนที่ ส อดคลองกั บ สภาพการเรี ยนรู ที่จัด ใหผู เรี ยนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน
7. ผลงานอาจารยที่เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรี ยนรู ของผู เรียนและนาผลไปใชพัฒ นาผู
เรียน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการ
ศึกษาทุกหลักสูตร
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาคัญทุกหลักสูตร
3. มีการใชสื่อ และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของ
ผูเรียน
5. มี การประเมิ น ผลการเรี ยนการสอนที่ ส อดคลองกั บ สภาพการเรี ยนรู ที่ จั ด ใหผู เ รี ย นและอิ ง
พัฒนาการ ของผูเรียนทุกหลักสูตร
คาอธิบายเพิ่มเติม ( สกอ.)
เกณฑ์มาตรฐานระดับ 5

มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ปและอิงพัฒนาการของ
ผู้เรียนทุกหลักสูตร หมายถึง มีวิธกี ารประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารย์ที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของรายวิชานั้น โดยมีการวิเคราะห์พัฒนาการของผู้เรียน
ประกอบ
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ทุกหลักสูตร
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 1 – 4 ข้อแรก

มีการดาเนินการ 5 - 6 ข้อแรก

มีการดาเนินงานครบ 7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีใ่ ช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ
ต่อนักศึกษา (ปีงบประมาณ)

1

ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

4,500 บาท

ชนิดของตัวบงชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบาย
ค่าใช้จ่ายที่สถาบันอุดมศึกษาใช้เพื่อการพัฒนาระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์ สารสนเทศที่ใ ช้
เพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้ง หมด ได้ แก่ งบดาเนินการและงบลงทุนที่ใช้ในการจัดซื้อระบบ
อุป กรณ์ โปรแกรม และครุภั ณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ อื่น ๆ ตลอดจนค่ าใช้ จ่ายในการพัฒ นา ระบบและเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้าของนักศึกษา ค่าจ้างบุคลากร และค่าเสื่อมราคาต่อจานวน
นักศึกษาเต็มเวลา เทียบเท่า (FTES)

ตัวบ่งชีน้ ี้บ่งบอกถึงสภาพความพอเพียงของเครือ่ งมือในการสนับสนุนการเรียนการสอนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ว่าเหมาะสมพอเพียงหรือไม่ อย่างไร ซึ่งย่อมส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและคุณภาพของผลผลิตโดยตรง

งบดาเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) งบดาเนินการคิดจากทั้งสองแหล่ง คือ
จากงบประมาณ
แผ่ น ดิ น และงบเงิ น รายได้ (เงิ น นอกงบประมาณแผ่ น ดิ น ) ทั้ ง นี้ ให้ คิ ด ตาม
ปีงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด หมายถึง งบดาเนินการและงบลงทุน ที่เกี่ยวกับ
- การจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การพั ฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟท์ แวร์ และฐานข้ อมูล คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อการสื บค้ น และ

การศึกษา
- วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ การศึ ก ษา เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ที่ใ ช้ ใ นระบบห้ องสมุ ด และศู น ย์
สารสนเทศ (กรณีของครุภัณฑ์ให้ใช้ค่าเสื่อมราคา)
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
- ค่าจ้างบุคลากร
สูตรการคานวณ :
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศในปีงบประมาณนั้น
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณนั้น

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

จานวน 1-4,499 บาท/คน

จานวน 4,500-6,999 บาท/คน

จานวนมากกว่าหรือเท่ากับ
7,000 บาท/คน

ข้อมูลที่ต้องการ
1. งบดาเนินการและงบลงทุนที่ใช้ในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ์ โปรแกรม และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เ พื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้ า
ของ นักศึกษา ค่าจ้างบุคลากร และค่าเสื่อมราคา
2. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในปีการศึกษานั้น

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ และสิง่
สนับสนุนการเรียนรู้ (ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

1
≥ ระดับ 4

ชนิดของตัวบงชี้ : ปริมาณ
คาอธิบาย
ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของนั กศึ กษาเกี่ ยวกั บ ประสิ ทธิ ภ าพการสอนของอาจารย์ ใ นแต่ ล ะรายวิ ช า ซึ่ ง
ประกอบด้ว ย ความคิดเห็ นเกี่ยวกับ วิธีการถ่ายทอดความรู้ การเตรียมเนื้อหา การบูรณาการ และ ความรู้
ความสามารถของ อาจารย์ผู้สอน
ในปั จจุ บั น สถาบั น อุด มศึ กษาหลายแห่ งมี แบบฟอร์ มส าหรั บประเมิ น การสอนของคณาจารย์ ตาม
รูป แบบของทบวงมหาวิทยาลั ย โดยนิ สิต นักศึ กษาที่ ล งทะเบี ยนเรียนจะเป็ น ผู้ใ ห้ค วามเห็ น ต่อ การสอนของ
อาจารย์ ทั้งในระหว่างเรียน และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการสอนของคณาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง
ส่งผลต่อคุณภาพของนิสิตนักศึกษา ถือเป็นตัววัดในด้านทรัพยากร (Input) เนื่องจากเชื่อว่าคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ครูและสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ ี่ดี จะมีผลทาให้คุณภาพของนิสิตนักศึกษาดีด้วย ทัง้ นี้ ในการประเมิน
จะต้องคานึงถึงปรัชญา พันธกิจ และลักษณะการเรียนการสอนของแต่ละสถาบันการศึกษาด้ว

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

ระดับ 1 – ระดับ 2.49

ระดับ 2.5 – ระดับ 3.49

มากกว่าหรือเท่ากับระดับ 3.5

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อมูลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้
ที่ ฝ่ า ยวิ ช าการ หรื อ ฝ่ า ยบริ ห ารได้ ร วบรวมไว้ จ ากการส่ ง แบบส ารวจให้ นั ก ศึ ก ษาตามนโยบายของ
ทบวงมหาวิทยาลัย
ที่ให้มีการประเมินอาจารย์โดยผู้เรียน โดยให้คานวณความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อคุณภาพการสอนของ อาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยคิดเป็นค่ าเฉลี่ยสาหรับอาจารย์แต่ละท่าน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะต้องจัด
ให้มีการสารวจดังกล่าว โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับ และแสดงให้เห็นว่าได้ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทนของนักศึกษาทั้งหมด แต่หากมหาวิทยาลัยมีการสารวจไว้เดิมแล้วโดยใช้ระดั บ
คะแนนแบบ 4 ระดับ ให้ทาการเปรียบเทียบระดับคะแนนให้เป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตรดังนี้
y
=
เมื่อ y =
=

X
m
c

mx + c
คะแนนใหม่ที่ปรับแล้ว

=

คะแนนที่ประเมินได้
= 4/3
(-1/3)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุ นการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่ง
บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม (ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

4 ข้อแรก

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี้ : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 19 ไดระบุถึงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง มีการเรียนรู
จากสื่อการ เรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มี
การประสาน ความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ มหาวิทยาลัยจึงควรใหบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนหลักสูตร
และการเรียน การสอน โดยจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ตั้งแตชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรชวย
ในการเรียนการสอน และการฝกงาน ตลอดจนเรียนรูกรณีศึกษาตางๆ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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แนวปฏิบัติที่ดี :
1. แสวงหาบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการพัฒนาหรือ ปรับปรุงหลักสูตรและ
การเรียนการสอน
2. จัดหลักสู ตรที่ทันสมัย มีโครงสรางหลักสูต รที่ทาใหผูเรียนมี ความรูและทักษะที่นาไปใชในการ
ปฏิบัติ ไดจริง โดยรวมมือกับบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก
3. ติด ตามตรวจสอบและประเมิ นกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ไดรั บ การสนั บ สนุ น จากภายนอก
มหาวิทยาลัย
4. นาผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน :
1. โครงการหรือกิจกรรมที่ มีการเชิญ ผู ทรงคุณ วุฒิ หรือผู รูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาหลั กสูต ร
และการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝกงานและ
การปฏิบัติงานในองคกรภายนอก
2. แผนการสอนที่ระบุการมีสวนสนับสนุนของบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก
3. รายละเอียดการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ หรือ
กิจกรรมในขอ 1
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กาหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูใ นชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุ ง
หลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส งเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นาไปใชในการปฏิบัติไดจริ ง
โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรใู นชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กาหนดและไมกาหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือ
กับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มี การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น กิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ไดรั บ การสนั บ สนุ น จาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส วนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 – 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินงานครบ 5 ข้อ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา (ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

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

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนาเขา
คาอธิบายตัวบงชี้ : การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพนั้น ปจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะตองคานึงถึง คือ
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ซึ่ง จะตองมี ความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียน
การสอนที่ใชดวย สัดสวนอาจารยตอนักศึกษายังมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนตางๆ อาทิ เปาหมายการผลิต
บัณฑิต การวางแผนอัตรากาลังและภาระงานอาจารย รวมทั้งทรัพยากรตางๆ ที่จาเปนตอการเรียนการสอน
ตัวบงชี้นี้ตองการทราบสัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจานวนอาจารยประจา
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้นี้ใหใชตัวเลขจานวน
อาจารยประจาที่ปฏิบัติงานจริงและตัวเลขนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา รวมทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยปรับ
คาจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับบัณฑิตศึกษาเปนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรี
การปรับคาดังกลาวมีวิธีการดังที่ปรากฏในตารางและตัวอยางตอไปนี้ (ในตารางดังกลาวประกอบดวย
สองสวนคือ ตัวปรับคาและเกณฑมาตรฐานระหวางอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในแตละกลุมสาขา
วิชามาตรฐานสากล 1(International Standard Classification of Education : ISCED)
ตาราง ตัวปรับคา FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหเปนหนวยวัดเดียวกับ FTES ระดับ
ปริญญาตรี และเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีตอจานวนอาจารยประจา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวปรับค่า
(นาไปคูณกับค่า FTES
ระดับบัณฑิตศึกษา)

เกณฑ์มาตรฐานของ FTES
ระดับปริญญาตรีต่อ
จานวนอาจารย์ประจา

1
2
2
1
2
1.8

8:1
20 : 1
20 : 1
8:1
20 : 1
25 : 1

1.5
1.8

25 : 1
8:1

1.8

25 : 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์กายภาพ
วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
เกษตร ป่าไม้ และประมง
บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ
จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
7. ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
8. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์
ศิลป์
9. สังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์

ตัวอย่าง การปรับค่านักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับ
สังคมศาสตร์
บัณฑิตศึกษา)

เกณฑ์การประเมินระดับคณะ
คะแนน 1
≥ (+10%) หรือ
≤(-10%) ของเกณฑ์
มาตรฐาน

คะแนน 2
6-9.99% และ (-6) (-9.99%) ของเกณฑ์
มาตรฐาน

คะแนน 3
(-5.99%) 5.99% ของเกณฑ์
มาตรฐาน

สูตรการคานวณ FTES ต่อจานวนอาจารย์ประจาระดับสถาบัน
จานวนคณะหรือหน่วยงานจัดการเรียนการสอนทีเ่ ทียบเท่าทีไ่ ด้คะแนน 3 คะแนน X 100
จานวนคณะหรือหน่วยงานจัดการเรียนการสอนทีเ่ ทียบเท่าทัง้ หมด
เกณฑ์การประเมินระดับสถาบัน
คะแนน 1
น้อยกว่าร้อยละ 80

คะแนน 2
ร้อยละ 80-99

คะแนน 3
ร้อยละ 100

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวอย่างในการคานวณเกณฑ์การประเมินระดับสถาบัน
ในปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีคณะหรือหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนที่
เทียบเท่า ทั้งหมด 20 คณะ
สูตรในการคานวณ
จานวนคณะหรือหน่วยงานจัดการเรียนการสอนทีเ่ ทียบเท่าทีไ่ ด้คะแนน X100
จานวนคณะหรือหน่วยงานจัดการเรียนการสอนทีเ่ ทียบเท่าทัง้ หมด
= 15 x100 = 75 %
20

ตั วบ่ ง ชี้ ที่ 2.5 : สั ด ส่ ว นของอาจารย์ป ระจ าที่ มีวุฒิ ปริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท ปริ ญ ญาเอกหรื อ
เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา (ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

1
ปริญญาตรีร้อยละ 5 และปริญญาเอกร้อยละ 40

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนาเขา
ความสามารถ และความลุ มลึ กทางวิ ชาการ เพื่ อปฏิ บัติ พัน ธกิจสาคัญ ของมหาวิ ทยาลัยในการผลิ ตบั ณฑิ ต
ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สัดสวนคุณวุฒิอาจารย
จึงตองมีความเหมาะสมตอพั นธกิจ รวมทั้งหลั กสูตรที่เปดสอนดวย ซึ่ งตัวบงชี้นี้จะแสดงใหเห็นถึง สัดสวน
คุณวุฒิ ของอาจารยประจาที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐาน (ใชตัวเลขจานวนอาจารยประจา รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ ) และเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ
เกณฑการประเมิน :
- เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย
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

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)
คุณวุ ฒิอ าจารย์ ประจาพิจารณาจากระดับคุณวุ ฒิที่ ไ ด้รับหรือ เที ยบเท่ า ตามหลั ก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาคุณวุ ฒิก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กรณี ที่ มี ก ารปรับคุณวุ ฒิก ารศึ ก ษา ให้ มี ห ลั ก ฐานการส าเร็ จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้
ตัวอย่างในการคานวณ
ในรอบปีการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 51-31 พฤษภาคม 52)มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมี
อาจารย์ประจาที่ปฏิบัตงิ านจริง 1,753 คน โดยเป็นอาจารย์ที่ทางานเกิน 9 เดือน 1,750 คนและเป็น
อาจารย์ใหม่ทมี่ ีวุฒิปริญญาเอก บรรจุเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 จานวน 6คน ) มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ
150 คน ในจานวนอาจารย์ทงั้ หมด 1,903 คนนีม้ ีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1,239 คน(เป็นอาจารย์
ปฏิบัติงานจริงเกิน 9เดือน 1,236 คน และเป็นอาจารย์ใหม่วฒ
ุ ิปริญญาเอก บรรจุเมือ่ 1 ตุลาคม 2551
จานวน 6 คน)
สัดส่วนของอาจารย์ประจาทีม่ ีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจาของ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 เป็นดังนี้
ตัวตั้ง
- จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ = 89
คน
- จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
=1,239 คน
ตัวหาร
- จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดรวมทัง้ ที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่อ =1903 คน
สูตรในการคานวณ
อาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า x 100
จานวนประจารวมทัง้ ที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่อ
และ
อาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า x 100
จานวนประจารวมทัง้ ที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่อ
ดังนัน้ สัดส่วนอาจารย์ประจาวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา
= 1,239 x 100 = 65.11 %
1,903
และสัดส่วนอาจารย์ประจาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา
= 89 x 100 = 4.68 %
1,903

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 : สัดสวนของอาจารยประจาที่ดารงตาแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย (ปีการศึกษา)
1

ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

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

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนาเขา
คาอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมให
อาจารยในมหาวิทยาลัยทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิช าตางๆ อยาง
ตอเนื่องเพื่อนาไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทาง
วิชาการเปนสิ่ง สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐาน (ใชตัวเลขจานวนอาจารยประจารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ ) และเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ
เกณฑการประเมิน :
- เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันอยู่ระหว่างร้อยละ 1 –
44 หรือ ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ผศ.
รศ. และ ศ. รวมกันอยู่ระหว่างร้อย
ละ 45 – 69 แต่ผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับ รศ. ขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ
30

1. ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันอยู่ระหว่างร้อยละ 45 – 69
และ 2. ผู้ดารงตาแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 หรือ 1. ผู้
ดารงตาแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ.
รวมกันมากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 70
และ 2. ผู้ดารงตาแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป
น้อยกว่าร้อยละ 30

1. ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกัน มากกว่า หรือ
เท่ากับร้อยละ 70 และ 2. ผู้ดารง
ตาแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไปเท่ากับ
หรือมากกว่าร้อยละ 30

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)
กรณีที่สถาบันการศึกษาที่ไม่อยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการและไม่มีระบบตาแหน่งทางวิชาการ ไม่ต้อง
ประเมินตัวบ่งชี้นี้
ตัวอย่างในการคานวณ
ในรอบปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จานวน 1,903 คน โดยเป็นอาจารย์ประจาที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการจานวน 560 คน เป็นอาจารย์ประจาที่มี
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จานวน 581 คน ตาแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ทางวิชาการเป็นดังนี้
ตัวตั้ง
- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่ง ผศ. รศ. และศ. รวมกัน = 540 +222 = 1,343 คน
- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่ง รศ.ขึ้นไป = 540+222 =762 คน
ตัวหาร
- จานวนอาจารย์ประจา รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ =1,903
สูตรในการคานวณ
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง ผศ. รศ.และศ. รวมกัน x 100
จานวนอาจารย์ประจา รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ดังนั้น สัดส่วนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง ผศ. รศ.และศ.
= 1,343 x 100 = 70.57 %
1,903
และสัดส่วนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง รศ. ขึ้นไป
= 762 x 100 = 40.04 %
1,903
ตัวบงชี้ที่ 2.7 : มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (ปีการศึกษา)

ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

4 ข้อ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิ บ ายตั วบงชี้ : มหาวิ ทยาลั ยพึ ง กาหนดจรรยาบรรณวิ ช าชี พ คณาจารยไวเปนลายลั กษณอั กษร มี
กระบวนการส่งเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรณยาบรรณ อันแสดงถึงความมีเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พร
อมทั้งกาหนด กลไกที่จะกากับดูแลใหคณาจารยไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้ง มีมาตรการในการใหคุณ
ใหโทษกับผลการปฏิบัติจรรยาบรรณของคณาจารย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มีการแตงตั้ง คณะทางาน หรือมอบหมายผูรับผิ ดชอบดาเนิน การศึ กษาวิ เคราะห เพื่อกาหนด
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย
2. มี ก ารก าหนดจรรยาบรรณวิ ช าชี พ คณาจารยไวเปนลายลั ก ษณอั ก ษรและไดรั บ อนุ มั ติ จ าก
สภาคณาจารย ที่ประชุมคณบดี
3. มีคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยพรอมการเผยแพรใหคณาจารยมหาวิทยาลัย/
คณะทราบโดยทั่วกัน
4. มีระบบการกากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดานความ
สาเร็จ และมาตรการดาเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
5. มีการนาผลการกากับติดตาม ประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
การวางแผนปองกันการกระทาผิด จรรยาบรรณ รวมทั้งการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชี พใหเหมาะสมทันสมั ย
ยิ่งขึ้น
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน :
1. แผนงานสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของมหาวิทยาลัย และหลักฐาน
การดาเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการสงเสริมการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของมหาวิทยาลั ย ตลอดจน
หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
เชน คาสั่งแตงตั้ง หรือมอบหมายผูรับผิดชอบดาเนินการกาหนดคู มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณา
จารย การกากับดูแล และประเมินผล กระบวนการสงเสริมและกากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย กระบวนการ ติดตามประเมินผลและมาตรการ สาหรับผู ที่ไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ขอมูลการจัดสรร ทรัพยากรสนับสนุน
4. จานวนคณาจารยที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มหาวิทยาลัยมีการกาหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีการกากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มีระบบในการดาเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีการดาเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทาผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)
เกณฑ์มาตรฐานระดับ 5 หมายถึง มีการวิเคราะห์และสรุปปัจจัยเสี่ยง รวมถึงจัดทาแผนป้องกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดจากการทาผิดจรรยาบรรณและดาเนินการตามแผนที่กาหนด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 1 – 2 ข้อแรก

มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

มีการดาเนินการ 4 – 5 ข้อแรก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)
ให้พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ว่าด้วยมาตรฐานจรรยาบรรณที่
พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาที่กพอ.กาหนด เป็นอย่างน้อย

ตัวบงชี้ที่ 2.8 : มี ระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจาทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ปีการศึกษา (ปีการศึกษา)

ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

5 ข้อ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี้ : โดยที่การจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามหลักการของกระบวนการเรียนรู ที่เนนผูเรียน
เปนสาคัญ อาจารยจึงตองมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยู ตลอดเวลา งานวิจัยประเภทนี้
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่กาหนด มีการจัดการเรียนการสอนที่สนอง
ความตองการจาเปนของผูเรียน สงเสริมทักษะการแสวงหาความรู และการเรียนรู การสนับสนุนใหอาจารยทุก
คน ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจะสงผลใหเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณคา นวัตกรรมเหลานี้
อาจเปนเทคนิ ค การสอนใหมๆ แบบฝก สื่ออุ ป กรณ หรื อเทคโนโลยี เ พื่ อการศึ กษาใหมๆ ที่ช วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน
2. มหาวิ ทยาลั ยวางกลไกการบริ หารวิ ช าการที่ กระตุ น ใหอาจารยคิ ด คนพั ฒ นานวั ต กรรมใหมๆ
ตลอดเวลา
3. มหาวิทยาลัยจัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
อยางสม่าเสมอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. มหาวิ ทยาลั ยสงเสริ มการสรางเครื อ ขายวิ จัย ดานนวั ต กรรมการเรี ยนการสอนทั้ ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน :
1. แผนงานสนับสนุนใหอาจารยประจาทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย /
คณะ และหลักฐานการดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการสนับสนุนใหอาจารยประจาทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย /
คณะ ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
3. ขอมู ลและสารสนเทศที่ เกี่ยวของกับการสนั บสนุนใหอาจารยประจาทาการวิ จัยเพื่อพัฒ นาการ
เรียนการสอน เชน คาสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดาเนินการ กากับดูแล และประเมินผล กระบวนกา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รสงเสริม กระบวนการติดตามประเมินผล ขอมูลการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน เวทีเผยแพรผลงาน เครือขาย
วิจัยและ พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
4. จานวนอาจารยที่ ไดรั บ การพั ฒ นาความรู ค วามเขาใจเกี่ ยวกั บ การวิ จั ยและพั ฒ นานวั ต กรรม
การเรียนการสอน
5. ขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย เชน การจัดการเรียนการสอน
แบบ e-learning การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน (misconceptions) ในรายวิชาตางๆ
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโมดู ล การสอนแบบ problem - based learning แบบ research-based
learning
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการกาหนดแนวทางการพั ฒ นาอาจารยดานความรูค วามเขาใจเกี่ ยวกับ การวิ จัยและพั ฒ นา
นวัตกรรมการเรียนการสอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียน
การสอน
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
4. มีผ ลงานวิจัยดานการเรี ยนการสอนและมี การจัด เวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดาน
การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสม่าเสมอ
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ

มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ

คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 – 2 ข้อ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวบงชี้ที่ 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(นับเฉพาะปริญญาตรี) ( ปีการศึกษา )

ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

1
ร้อยละ 85

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบงชี้ : หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตรจะมีการกาหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการ
ผลิตบัณฑิตไวอยางชัดแจง อาทิ คุณลักษณะของบัณฑิต ความรูความเชี่ยวชาญและทักษะในการประกอบอาชีพ
ตัวบงชี้นี้เปนตัวบงชี้ที่สะทอนใหเห็นวาวัตถุประสงคหรือเปาหมายของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประ
สงคหรือไมอยางไร รวมทั้งสะทอนคุณภาพของบัณฑิตดวย
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักสูตรอางอิงที่เกี่ยวของ อาทิ : เอกสารหลักฐาน
การสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา จาแนกเปน
- จานวนบัณฑิตทั้งหมด (นับตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสาเร็จการศึกษาในปการศึกษา
นั้น)
- จานวนบัณฑิตที่มีงานทาพรอมเงินเดือนเริ่มตนหรือรายไดประจาจากการเปนผูประกอบการ
- ขอมูลบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ : จานวนบัณฑิตที่มีงานทา หมายถึง ผูที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียนในหลักสูตร
ภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ ที่ไดงานทา หรือ มีกิจการของตนเองที่มีราย
ไดประจาภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สาเร็จการศึกษา โดยไมนับรวมผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา
การนับ การมี งานทา ใหสามารถนั บกรณีการทางานสุ จริต ทุกประเภทที่ส ามารถสรางรายไดเขามาประจาเพื่ อ
เลี้ยงชีพตนเองได สาหรับการนับจานวนผูที่มีงานทาของผู สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือ
ภาคนอกเวลา ใหนั บเฉพาะผูที่เปลี่ ยนงานใหมหลั งสาเร็ จการศึ กษาเทานั้น ไมนับผู ที่มีงานทาหรือมีกิจการ
ของตนเองที่มีรายไดประจาอยูแลว
คาอธิบายเพิ่มเติม :
1. การเกณฑ์ทหาร ศึกษาต่อ อุปสมบท ไม่นับว่ามีงานทา
2. ให้นับหลักสูตรผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องนั้นๆ เท่านั้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 59

ร้อยละ 60 – ร้อยละ 79

≥ ร้อยละ 80

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทางานตรงสาขาที่สาเร็จการศึกษา (นับ
เฉพาะปริญญาตรี)( ปีการศึกษา)

1

ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

ร้อยละ 91

ชนิดของตัวบงชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบาย

คุณภาพของการผลิตบัณฑิตอาจพิจารณาได้หลายประการ อาทิ คุณลักษณะของบัณฑิตที่เห็นได้
อย่างชัดแจ้งเชิงประจักษ์ การได้งานทาในระยะเวลาที่สมควร การได้รับการยอมรับจากสังคม การได้งาน
ทาตรงสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและการได้รับเงินเดือนตรงตามคุณวุฒิหรือสูงกว่าคุณวุฒิ
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาตรงสาขาที่สาเร็ จการศึกษา หมายถึง ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึ กษาในหลัก สูตรระดับปริญญาตรีทุ กหลักสู ตร ได้แก่ หลั กสู ตรปกติ หลั กสู ตรต่อเนื่อง
หลั ก สู ตรสมทบที่ ไ ด้ ง านท าตรงหรื อ สอดคล้ อ งกั บสาขาที่ ส าเร็ จการศึ กษาเที ยบกั บบั ณฑิ ตที่ ตอบ
แบบสอบถาม
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึ กษาในปีการศึกษานั้นที่ได้งานทา โดยให้นับ
เฉพาะบัณฑิตที่ไม่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาต่อ โดยการตัดสินความสอดคล้องของสาขาที่สาเร็จการศึกษา
กับงานที่ทานั้น ให้ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของผู้ประเมิน
สูตรการคานวณ
(จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาตรงสาขาที่สาเร็จการศึกษา)

x 100

จานวนบัณฑิตปริญญาตรีในปีการศึกษานั้นที่ได้งานทาทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 59

ร้อยละ 60 – ร้อยละ 79

≥ ร้อยละ 80

ข้อมูลทีต่ ้องการ :
ข้อมูลได้จากการสารวจภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ
ที่มีการสารวจและรวบรวมไว้ ซึ่งอาจเป็นแบบสารวจที่สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา หรือ
มหาวิทยาลัยจัดเก็บขึ้น ทั้งนี้หากไม่สามารถเก็บข้อมูลจากบัณฑิตได้ทั้งหมด มหาวิทยาลัยอาจจัดเก็บ
ข้อมูลในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยต้องแสดงให้เห็น
ว่า บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามนั้นมีความเป็นตัวแทนของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีนั้นที่ได้งานทา
ทั้งหมด โดยมีข้อมูลที่ต้องรายงาน ได้แก่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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1. จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษานั้น
2. จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาภายใน 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
3. จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาตรงสาขาภายใน 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
ตัวอย่างในการคานวณ
ผลจากการศึกษาหลักฐานปีการศึกษา 2551 ระหว่างการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง พบว่าในปี
การศึกษา 2551 มีผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียนในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ จากคณะ
ต่างๆ 10 คณะรวมทั้ ง สิ้น 5,734 คน และได้ ตอบแบบสอบส ารวจการมี การมีง านทาพร้ อมส่ งข้ อมู ล ให้ กับ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 5500 คน
จากการตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทาจานวน 5,500 คนพบว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาที่ไม่มีงาน
ประจาทาก่อนเข้าศึกษาจานวน 500 คน เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทาได้เข้าศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษาจานวน 998 คน ลาอุปสมบท 1 คน เกณฑ์ทหาร 1คน และได้งานทาหรือมีกิจการของ
ตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากสาเร็จการศึกษาจานวน 3,800 คน
ตัวตั้ง
- จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงานทาระจาก่อนเข้าศึกษาและได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหลัง
สาเร็จการศึกษา =3,800
ตัวหาร
- จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษา = 5,000 คน
- จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ลาอุปสมบท และเกณฑ์ทหาร = 998+1+1
=1,000
สูตรในการคานวณ
จานวนบัณฑิตระดับป.ตรีที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษาและได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระหลังสาเร็จการศึกษา x100
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษา-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
และลาอุปสมบทและเกณฑ์ทหาร

ดังนั้น ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ
= 3,800 x100 = 95.00 %
5,000-100

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวบงชี้ ที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิ ตระดับ ปริญญาตรีที่ไดรับเงิ นเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ ( ปี
การศึกษา )
ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

1
ร้อยละ 85

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบงชี้ : คุณภาพของการผลิตบัณฑิตอาจพิจารณาไดหลายประการ อาทิ คุณลักษณะของบัณฑิต
ที่เ ห็ น ไดอยางชั ด แจงเชิ ง ประจั กษ การไดงานทาในระยะเวลาที่ ส มควร การไดรั บ การยอมรั บ จากสั ง คม
การไดงานทาตรงสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา นอกจากนี้ การไดรับเงินเดือนตรงตามคุณวุฒิหรือสูงกวาคุณวุฒิ
ก็ถือเปนตัวบงชี้หนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพของบัณฑิตดวย
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักสูตรอางอิงที่เกี่ยวของ อาทิ : เอกสารหลักฐาน
การสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา จาแนกเปน
- จานวนบัณฑิตทั้งหมด (นับตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสาเร็จการศึกษาในปการศึกษา
นั้น)
- จานวนบัณฑิตที่มีงานทาพรอมเงินเดือนเริ่มตนหรือรายไดประจาจากการเปนผูประกอบการ
- ขอมูลบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)
จานวนบัณฑิตที่มีงานทา หมายถึง ผูที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียนในหลักสูตรภาคปกติและภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้น ๆ ที่ไดงานทา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจาภายใน
ระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สาเร็จการศึกษา โดยไมนับรวมผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา การนับการมีงาน
ทา ใหสามารถนับกรณีการทางานสุ จริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจาเพื่ อเลี้ยงชีพตนเองได
สาหรับ การนับจานวนผูที่มีงานทาของผูสาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให
นับเฉพาะ
ผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสาเร็จการศึกษาเทานั้น ไมนับผูที่มีงานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีราย
ไดประจาอยูแลว
เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนหรือรายรับหรือรายได้ที่ได้รับเป็นประจาทุกเดือน
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.

ตัวอย่างในการคานวณ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ผลจากการศึกษาภาวะการณ์มีงานทาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่
ไม่มีงานประจาก่อนเข้าศึกษาและได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปีนับ
จากการสาเร็จการศึกษาจานวน 3,800 คน โดยรับเงินเดือนรวมรายได้ประจาอื่นๆจานวน 8,200 บาท (ตาม
เกณฑ์ ก.พ.) จานวน 2567 คนได้รับเงินเดือนรวมรายได้ประจาอื่นๆ 8,500-12,000 บาท จานวน 1,144
คน และได้รับเงินเดือนรวมรายได้ประจาอื่นๆ 7,000-8,000 บาท จานวน 89 คน
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ เป็นดังนี้
ตัวตั้ง
- จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษาและได้งานทาหรือประกอบอาชีพพอิสระ
และได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์หลังสาเร็จการศึกา = 2,567 +1,144 =
3,711
ตัวหาร
- จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษา และได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหลัง
สาเร็จการศึกษา = 3,800 คน
สูตรในการคานวณ
จานวนบัณฑิตระดับป.ตรีที่ไม่มีงานทาประจากอนเข้าศึกษาและได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระและได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็น
ตามเกณฑ์+บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระและได้รับเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าเกณฑ์หลังสาเร็จ
การศึกษา x100
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษาและได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสาเร็จการศึกษา

ดังนั้น ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ เท่ากับ
= 3,711 x 100 = 97.66 %
3,800

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวบงชี้ที่ 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
ตรี) (ปีการศึกษา )
ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

≥ ระดับ 4

(นับเฉพาะปริญญา

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบงชี้ : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึ กษาจากมหาวิ ทยาลั ยถื อเปนตั ว บงชี้ คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต และการตอบสนองความตองการของสั ง คม
โดยทั่วไปแลวการประเมินคุณภาพของบัณฑิตจะพิจารณาคุณสมบัติหลัก 3 ดานที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
แหงชาติ พ.ศ.2542 ไดแก ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ความรูความสามารถ
พื้นฐาน ที่สงผลตอการทางาน และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพโดยอยางนอยตองเก็บขอมูล
ในรอบการพัฒนาหลักสูตร โดยระดับความพึงพอใจใหสารวจโดยใชคะแนน 5 ระดับ
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและรายงานผลสารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ
และผูใชบัณฑิต โดยเปนคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากคา 5 ระดับ) ที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่
ทางาน ดวย ตั้งแต – 3 ป ทั้งนี้ การประเมินตองครอบคลุมทั้ง 3 ดานไดแก ความรูความสามารถทาง
วิชาการตาม ลักษณะงานในสาขา ความรูความสามารถพื้นฐานที่ส งผลตอการทางาน และคุณธรรมจริยธรรม
ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 1 - 2.49

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 2.50 - 3.49

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวบงชี้ที่ 2.12 : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ (ปีการศึกษา )
ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

1
นักศึกษาศิษย์เก่าได้รับรางวัล (ได้รับรางวัลทุกประเภท) ≥ ร้อยละ 0.70 และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัล (รางวัลจากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ์) ≥ ร้อยละ
0.06

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบงชี้ : เจตนารมณและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกระดับลวนมีหลักการสาคัญเพื่ อพัฒนา
ผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีความสมบูรณพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ มีความรูความสามารถในเชิงวิชาการและหรือ
วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และเปาหมายสูงสุด คือ ใหผูสาเร็จการศึกษาสามารถดารงชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุข การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมายดังกลาว มหาวิทยาลัยพึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
รวมทั้งสิ่งแวดลอมตางๆ ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพและสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียนสัมฤทธิผลจากการดาเนินการดังกลาวสะทอนไดจากคุณภาพของนักศึกษาและศิษยเกาในเรื่อง
ของ ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ไดแก จานวนและ
ชื่อนักศึกษาและหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการวิชาชีพ (รวมถึงรางวัล
ผลงานวิทยานิพนธ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานกีฬาและสุขภาพ ดานศิลปวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม
โดยเปนรางวัลระดับชาติและนานาชาติ โดยร้อยละของนักศึกษา / ศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยก
ย่อง ต้องเป็ นรางวัล หรือประกาศเกียรติคุ ณของต่างหน่วยงาน เช่ น หน่วยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง
ทบวง กรม หรื อจั ง หวั ด หน่ ว ยงานของรั ฐ และเอกชนที่ เ ป็ น องค์ กรทางวิ ช าการ หรื อ องค์ ก รวิ ช าชี พ หรื อ
หน่ วยงาน/ องค์ กรวิ ชาการ/ วิ ชาชี พที่ ได้ รับ การยอมรั บในระดั บนานาชาติ เป็ นต้ น โดยมีล ายลักษณอักษร
ปรากฏ ซึ่ง แสดงถึงการเชิ ดชูเกี ยรติ สร้างชื่อเสียงให้กับบุ คลากรและหน่วยงาน โดยให้นับ รวมในรอบ 5 ปี
ติดต่อกัน สามารถนับรวมรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ การได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรระดับชาติ / นานาชาติ
รางวัลข้าราชการดีเด่นของต่างหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ การนับรางวัลของนักศึกษา สามารถนับได้ทั้งรางวัล
ของนักศึกษาภาคปกติ และรางวัลของนักศึกษาภาคนอกเวลา ทุกระดับการศึกษาและหากผู้ได้รับรางวัลนั้นเป็น
ศิษย์เก่าหลายสถาบัน มหาวิทยาลัยเหลานั้น ตางก็สามารถนับรางวัลนั้ นได และการนับ สามารถนับซ้าได้
หากนักศึกษาหรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณหลายครั้งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งนี้ ใหนับ
รางวัลที่ไดรับในรอบปปจจุบันจากนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปการศึกษาที่
ผานมา
รางวัล หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ผ่านการแข่งขันหรือได้รับการคัดเลือกในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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1. สาหรับเกณฑ์ทั่วไป การคิดค่าร้อยละของตัวบ่งชี้นี้ คานวณจาก
จานวน นศ.ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับ
รางวัลทุกประเภทในปีการศึกษาปัจจุบัน
--------------------------------------------------------------------จานวน นศ.ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

x 100

2. สาหรับเกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย การคิดคารอยละคิดเหมือนเกณฑ
ทั่วไป
ยกเวนเกณฑคะแนน 3 ขอ 2 โดยคานวณมาจาก
จานวน นศ.บัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี
ที่ผ่านมาที่ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาปัจจุบัน
-----------------------------------------------------------------------จานวน นศ.บัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ทั้งหมด

x 100

เกณฑการประเมิน :
- เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย
คะแนน 2

คะแนน 3

ร้อยละ 0.016 – ร้อยละ 0.029

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.030
และ 2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและ
ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลจาก
ผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ์
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.060
หมายเหตุ กรณีได้ตามข้อ 1 แต่ไม่ได้
ข้อ 2 ถือว่าได้คะแนน 2

คะแนน 1
ร้อยละ 0.003 – ร้อยละ 0.015

ข้อมูลที่ต้องการ :
1. จานวนนักศึกษาและบัณฑิตที่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
2. ชื่อนักศึกษา และศิษย์เก่า ชื่อรางวัล/ ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ให้ และเดือน และปีที่ได้รับ
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ตัวอย่างในการคานวณ
จากการศึกษาหลักฐาน ปีการศึกษา 2551 ระหว่างการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีนักศึกษา
ปัจจุบั นจาก 381 หลักสูตรรวม 27,768 จาแนกเป็ นนักศึ กษาระดับอนุปริญ ญา 380 คน ระดับปริ ญญาตรี
22,294 คน ระดับปริญญาโท 4,920 คนและระดับปริญญาเอก 174 คน และมีศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึ กษาใน
รอบ 5ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา รวม 36,700 คน จาแนกเป็นระดับอนุปริญญา 400 คน ระดับ
ปริญญาตรี 26,000 คน ระดับปริญญาโท 10,000 คน และระดับปริญญาเอก 300 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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จากจานวนนั กศึกษาปั จจุ บัน และศิ ษย์เ ก่ าที่ ส าเร็ จการศึ กษาในรอบ 5 ปี ที่ผ่ านมาทั้ ง หมดทุ กระดั บ
การศึกษา ได้รับรางวัล ประกาศเกี ยรติคุณ ยกย่ องระดั บชาติหรือนานาชาติในปีการศึ กษา 2551 จานวนรวม
ทั้งสิ้น 36 คน จาแนกเป็นรางวัลด้านวิชาการวิชาชีพ 14 คน (เป็นรางวัลผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ์ 4
คน )ด้ านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม 10 คน ด้านกี ฬา สุขภาพ 3 คน ด้ านศิ ล ปะและวั ฒนธรรม 3 คน และด้ าน
สิ่งแวดล้อม 6 คน
ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นดังนี้
การคานวณสาหรับเกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย สาหรับเกณฑ์คะแนนที่ 3
ตัวตั้ง
จานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่
ผ่านมาทั้งหมดที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัยและหรือ
วิทยานิพนธ์ = 4 คน
ตัวหาร
จานวนนักศึกษษบัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษยเก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่
ผ่านมาทั้งหมด
สูตรการคานวณ
จานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษยเก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาวในรอบ 5ปีที่ผ่านมาที่ได้รับรางวัลจา
ผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาปัจจุบัน x 100
จานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5ปีที่ผ่านมาทั้งหมด

ดังนั้น นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรื อวิทยานิพนธ์
= 4 x 100 = 0.026 %
15,394

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวบงชี้ที่ 2.13 : รอยละของอาจารยประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ที่ทาหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ( ปีการศึกษา )
ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

1
≥ ร้อยละ 70

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนาเขา
คาอธิบายตัวบงชี้ : หนาที่สาคัญประการหนึ่งของอาจารยในมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย คือ การฝกนักวิจัย
ภายใตการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งนี้ โดยทาหนาที่ควบคุมวิทยานิพนธของนักศึกษา
ที่รับเขามาเปนสวนหนึ่งของทีมวิจัยของคณาจารย ตัวบงชี้นี้ นอกจากแสดงถึ งการมีส วนรวมในงานวิจัยของ
อาจารยประจาแลว ยังแสดงถึงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยซึ่งเปนวิธีการฝกฝนนักวิจัยรุนใหม
อยางมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ สาหรับการนับจานวน
ใหใชหลักเกณฑดังนี้
1. จานวนอาจารยประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสู ตรระดับบั ณฑิตศึ กษา ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ รวมทุกหลักสู ตร โดย
นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง
2. จานวนอาจารยประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสู ตรระดับ บัณฑิ ตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ ที่ ทาหนาที่ อาจารยที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 3

คะแนน 2
ร้อยละ 50 – ร้อยละ 69

ร้อยละ 70 – ร้อยละ 89

≥ ร้อยละ 90
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คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)
การนับอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หากประจาอยู่ใน
สาขาหนึ่งแล้วไปเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับอีกสาขาหนึ่งทั้งในระดับคณะและสถาบันสามารถนามานับได้
แต่ จะไม่ นั บหากเป็น เป็ น อาจารย์ป ระจาหลักสู ตรของสถาบั น หนึ่ งและไปเป็ นที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ให้ กับ อี ก
สถาบันหนึ่ง
ตัวอย่างในการคานวณ
ในรอบปีการศึ กษา 2551 มหาวิทยาลั ยแห่งหนึ่งมีอาจารย์ประจาที่ ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่ อ
จานวน 1,903 คน โดยเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ปฏิบัติงานจริงและมีคุณสมบัติ ครบถ้วน
ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จานวน 1,325 คน และทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1,325 คน ใน
จานวนนี้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับมหาวิทยาลัยอื่นโดยไม่เป็นให้กับมหาวิทยาลัยตนเอง 76 คน
ตัวตั้ง
- จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง)= 12,325-76 = 1,249 คน
ตัวหาร
- จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ (นับเฉพาะปฏิบัติงานจริง )=1,325
สูตรในการคานวณ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ทาหน้าที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ x100
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติครบด้วนที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

ดังนั้น ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทาหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ = 1,249 x 100 = 94.26
1 ,328
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การด าเนิน งานดานกิ จการนักศึ กษาเปนกิจกรรมที่ มหาวิ ทยาลั ยสนั บสนุน สงเสริ มเพื่อใหนักศึกษา
เปนบัณ ฑิตที่มีคุ ณสมบัติ พรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้น ตามหลั กสูตร กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
ให
สอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การจัด
กิจกรรมนักศึกษา
ที่ดาเนินการโดยองคกรนักศึกษา ซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนา
รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ไดแก ความรู ทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหและ
การสื่อสาร และการพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. มาตรฐานการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานกิจการนักศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. รางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (National Qualifications Framework for Higher
Education) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ จานวน 3 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า (ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

1
ครบ 8 ข้อ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี้ : ตัวบงชี้นี้ตองการวัดความครบถวนของการบริการที่มหาวิทยาลัยจัดใหกับนักศึกษาและ
ศิษยเกา ซึ่งมหาวิทยาลัยตองใหบริการแกนักศึกษาในกิจกรรมตอไปนี้เปนอยางนอย ไดแก
1. การบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน เชน การจัดสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การ
บริการ ดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ
2. การบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน หอพักนักศึกษา สภาพแวด ล
อม หองเรียน สถานที่ออกกาลังกาย บริการอนามัย การจัดจาหนายอาหาร
3. การบริการดานการแนะแนวและการใหคาปรึกษา
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4. การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา
แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูล
ขาวสาร และความเคลื่อนไหวทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัยที่จาเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และ
5. การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. สารวจความตองการจาเปน (needs assessment) ของนักศึกษาปที่ 1
2. จั ด บริ ก ารดานสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ เ อื้ อ ตอการพั ฒ นาการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษา เชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ คอมพิวเตอร หองสมุด ศูนยการเรียนรูและสื่อการเรียน เปนตน
3. จัด บริ การดานกายภาพที่ส งเสริมคุ ณภาพชีวิ ต ของนั กศึกษา เชน หอพั ก สภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย สภาพหองเรียน สถานที่ออกกาลังกายและบริการอนามัย เปนตน
4. จัดบริการดานการใหคาปรึกษาแกนักศึกษาทั้งเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับวิชาการ
5. จัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา
การบริการจัดหางาน แหลงทุนศึกษาตอ เปนตน
6. จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
7. ประเมิน คุณ ภาพของการใหบริ การและคุ ณภาพชีวิ ตของนั กศึ กษาเปนประจาทุกป เพื่อนาไป
พัฒนา การบริการ
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวามหาวิทยาลัยมีการจัดบริการ
แกนักศึกษาและศิษยเกาใน 5 เรื่อง ไดแก บริการดานสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู
บริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต บริการใหคาปรึกษา บริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาและศิษยเกา และโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา ดังตอไปนี้
1. เอกสารหรือหลักฐานการสารวจความตองการจาเปนของนักศึกษาปที่ 1
2. เอกสารหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
3. หลักฐานการเผยแพรขอมูล ขาวสารเกี่ ยวกับ การจั ดบริการใหแกนักศึกษาและศิ ษยเกา ไดแก
ประกาศ แผนพับ การประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ หรือ website ของมหาวิทยาลัย
4. ขอมูลสถิติเกี่ยวกับจานวนหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยว ข
องเพื่อการสืบคนขอมูลที่จัดหาเขาหองสมุด หรือจัดใหบริการแกนักศึกษา
5. หลักฐานโครงการความรวมมือของมหาวิทยาลัยกับองคกรตางๆ ในการพัฒนาประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
6. ขอมู ลหลั กฐานเกี่ ยวกั บการบริ การนักศึ กษาและศิษยเกาจากฝายกิจการนักศึ กษาของคณะและ
มหาวิทยาลัย
7. รายชื่ อหนวยบริ การและโครงการหรื อ กิ จกรรมบริ การที่ แตละหนวยจั ด บริ การแกนั ก ศึ ก ษา
และศิษยเกา
8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษยเกาเกี่ยวกับการบริการที่ไดรับ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสารวจความตองการจาเปนของนักศึกษาปที่ 1
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

4.
5.
6.
7.
8.

102

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

มีการจัดบริการใหคาปรึกษาแกนักศึกษา
มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจาทุกป
นาผลการประเมิ น คุณ ภาพของการใหบริ การมาพั ฒนาการจั ดบริการแกนักศึ กษาและศิษยเกา

คาอธิบายเพิ่มเติม
การติดตามประเมินผล หมายถึง การจัดทารายงานผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมทัง้ ทีด่ าเนินการโดย
สถาบันและโดยองค์การนักศึกษาประกอบด้วย วัตถุประสงค์ รูปแบบกิจกรรม จานวนผู้เข้าร่วม ผล
การดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายจริงในการดาเนินงาน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินงาน 1 - 6 ข้อแรก

มีการดาเนินงาน 7 ข้อแรก

มีการดาเนินงานครบ 8 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ (ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

ครบ 4 ข้อ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี้ : ตัวบงชี้นี้ตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเหมาะสมและครบถวน
กิจกรรมนักศึ กษาหมายถึง กิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่ ดาเนิน การทั้ งโดยมหาวิทยาลัยและโดยองค การนั กศึกษา
เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ประการ ไดแก
1. ความรู
2. ทักษะการคิด
3. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4. ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร และ
5. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มีการกาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการสงเสริมการจัดกิจกรรม ทั้งโดยมหาวิทยาลัยและโดยองค
การนั กศึ ก ษาที่ ส อดคลองกั บ วิ สั ยทั ศ นและคุ ณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงคตลอดจนสอดคลองกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา
2. มีการสงเสริมและติดตามผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบถวนอยางนอยในกิจกรรมตอไปนี้
2.1 กิจกรรมวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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2.2 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
2.3 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
2.4 กิจกรรมนันทนาการ
2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. มี การจั ด ทารายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น โครงการหรื อกิ จกรรม ทั้ ง ที่ ด าเนิ น การโดย
มหาวิทยาลัยและโดยองคการนักศึกษาตอผูบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวของทุกสิ้นปการศึกษา
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวา มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค อาทิ
1. คาสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะทางาน หนวยงานเพื่อทาหนาที่กาหนดแนวทาง
การสงเสริมการจัดกิ จกรรมนักศึกษาที่สอดคลองกับวิสั ยทัศนและคุณลั กษณะบั ณฑิตที่ พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. จานวนและรายชื่อโครงการหรื อกิจกรรมนักศึกษา จาแนกตามประเภทกิจกรรม อาทิ กิจกรรม
วิชาการ กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ
ตลอดจนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
4. เอกสารประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ นโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสงเสริมงานกิจการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. คูมือนักศึกษาจากฝายกิจกรรมนักศึกษา
6. เอกสารรายงานการประเมิน ผลการจัด กิจกรรมนักศึกษาทั้ง ที่จัด โดยมหาวิทยาลัยและองค การ
นักศึกษา
7. เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มี การจั ด ทาแนวทางสงเสริ มการจั ด กิ จ กรรมที่ ส อดคลองกั บ วิ สั ยทั ศ นของมหาวิ ทยาลั ย และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มีการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภทโดย
อยางนอยตองดาเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)

ความหมายของกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ และความหมายของกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นดังนี้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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กิจกรรมหรือการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การจัดกลุ่มกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาหรือ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่นเดียวกั นกับกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่ ง แวดล้ อ ม หมายถึ ง การจัดกิ จ กรรม ไม่ ว่า จะเป็ น กิ จกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ห รือ กิ จกรรมรัก ษา
สิ่งแวดล้อมจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและองค
การนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา
คาอธิบายเพิ่ม (สกอ.)

การติดตามประเมิน ผล หมายถึ ง การจัดทารายงานผลการจัดกิจกรรมทุก กิจกรรมทั้ง ที่
ดาเนินการโดยสถาบันและโดยองค์การนักศึกษาประกอบด้วย วัตถุประสงค์ รูปแบบกิจกรรม จานวน
ผู้เข้าร่วม ผลการดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายจริงในการดาเนินงาน
การจัดกิ จกรรม ควรมีการระบุ คุณลัก ษณะของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ตัวบ่ง ชี้ความส าเร็จของ
กิจกรรม วิธีการดาเนินการและประเมินผล
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง
คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)

เกณฑ์มาตรฐานระดับ 4 ต่อเนือ่ ง หมายถึง นาผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการจัด
กิจกรรมทุกครัง้ หลังการประเมิน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินงาน 1 – 2 ข้อแรก

มีการดาเนินงาน 3 ข้อแรก

มีการดาเนินงานครบ 4 ข้อ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.1 : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
ต่อจานวนนักศึกษา (ปีการศึกษา)
1

ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

≥ ร้อยละ 60

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คาอธิบาย
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาต่อจานวนนักศึกษา
ระดับปริญ ญาตรีทั้ง หมด โดย ไม่นับ นักศึกษาซ้า แม้ว่ านักศึกษาคนนั้นจะเข้าร่ว มกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาหลายโครงการก็ตาม
สูตรการคานวณ :
(จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา
นั้น)
x 100
----------------------------------------------------------------(จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดในปีการศึกษานั้น)

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 39

ร้อยละ 40 –ร้อยละ 59

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

ข้อมูลที่ต้องการ :
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษานั้น
2. จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดในปีการศึกษานั้น

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
หลักการ
มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอมและความพร
อมของแตละมหาวิทยาลั ย อยางไรก็ ตามทุกมหาวิ ทยาลั ยจาเปนตองมีพั น ธกิ จนี้ เปนสวนหนึ่ ง ของพัน ธกิ จ
มหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น จึ ง ตองมี ระบบและกลไกควบคุ ม ใหสามารถด าเนิ น การในพั น ธกิ จดานนี้ อยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ภายใตจุดเนนเฉพาะของแตละมหาวิ ทยาลัย เพื่อใหไดผลงานวิจัย และงานสราง
สรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสาเร็จและเกิดประโยชนจาเปนตองมีสวนประกอบที่สาคัญสาม
ประการ คือ
1. มหาวิทยาลัยตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถ
ดาเนินการไดตามแผน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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2. คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
และพันธกิจดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
3. ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
4. ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
5. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ตัวบงชี้ จานวน 7 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจานวนอาจารย
ประจา
4.3.1 ร้ อยละของอาจารย์ ป ระจ าได้ รับ ทุ น ทาวิ จัยหรื องานสร้ างสรรค์ จ ากภายในสถาบั น ต่ อ
อาจารย์ประจา
4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ ป ระจาได้ รับ ทุ น ทาวิ จัยหรื องานสร้างสรรค์ จากภายนอกสถาบั น ต่ อ
อาจารย์ประจา
4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรั บการจดทะเบียนทรัพยสิ นทางป
ญญา หรืออนุสิทธิบัตร หรือนาไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ ในระดับนานาชาติตอจานวน
อาจารยประจา
4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจา (เฉพาะมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิต และ
วิจัย)

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
(ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

5 ข้อ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง
การด าเนิ น งานที่ เ ปนระบบและมี กลไกสงเสริ มสนั บ สนุ นครบถวนเพื่ อใหสามารถด าเนิ น การไดตามแผนที่
กาหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแก
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นักวิจัยและ ทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมือ
อุปกรณที่เกี่ยวของ ตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกาลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มี ระบบบริ หารงานวิ จัยและงานสรางสรรคที่ ส งเสริ มการบู ร ณาการและสอดคลองไปในแนว
เดียวกัน กับภารกิจดานอื่นของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการดาเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนของมหาวิทยาลัย
และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
2. มีระบบฐานขอมู ล และสารสนเทศที่ เ กี่ ยวของกั บ การบริ หารงานวิ จัยและงานสรางสรรคอยาง
ครบถวน และใชประโยชนไดจริง
3. มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอ ทั้งทรัพยากรการเงิน
ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควา หองปฏิบัติการและสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ
4. มี กลไกสงเสริ มความรวมมื อระหวางนั กวิ จัยกั บ องคกรภายนอกทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรมในการทางานวิจัยและงานสรางสรรครวมกัน
5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการสรางขวัญ
และกาลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
6. มีการสรางทีมวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับสากล
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน :
1. แผนงานวิจัยของมหาวิ ทยาลั ยและหลักฐานการด าเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและ
ปรับปรุง
2. จานวนโครงการการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย เชน ขอมูล หรือหลักฐานการจัดหาแหล
งทุน ขอมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย ขอมูลการสนับสนุนทรัพยากรดานอื่นๆ ตอการวิจัย
ขอมูลทุนวิจัยที่คณาจารยไดรับพรอมชื่อคณาจารย ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยที่ตีพิมพหรือเผยแพรในลักษณะ
อื่นๆ หรือ การนาไปใชประโยชน ตลอดจนขอมูลหรือหลักฐานการสรางขวัญและกาลังใจแกนักวิจัย เปนตน
4. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและทีมวิจัย
5. เอกสารหลักฐานความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มี การจั ด ทาระบบบริ หารงานวิ จั ยและงานสรางสรรค เพื่ อ ใหบรรลุ เ ปาหมายตามแผนของ
มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
2. มีการจัดทาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และงานสรางสรรค์
ที่ใชประโยชนไดจริง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย และ
งาน สรางสรรค
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
5. มีระบบสรางขวัญและกาลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้ง ภาครัฐเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม
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คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)

เกณฑ์มาตรฐานระดับ 6 มีระบบและกลไกสงเสริมความ รวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก
ทั้ง ภาครัฐเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม
ระบบและกลไก
ระบบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการและผลผลิต
ในทีน่ ี้จะเน้น กระบวนการ ซึง่ หมายถึง ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานทีม่ ีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าจะต้องทา
อะไรบ้างเพือ่ ให้ได้ผลออกมาตามทีต่ ้องการ ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่า
จะเป็นในรูปของเอกสารหรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นๆ
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลือ่ นหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี
การจัดองค์กร หน่วยงานหรือกลุม่ บุคคลผู้ดาเนินงาน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 1 - 2 ขอ

มีการดาเนินการ 3 – 4 ขอ

มีการดาเนินการ 5 - 6 ขอ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ปีการศึกษา)

ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

1
ครบ 5 ข้อ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี้ : การบริหารจัดการความรู จากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อเผยแพรไปยังคณาจารย
นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานทั้ง ภาครั ฐและเอกชนตลอดจนชุ มชนเปาหมายที่จะนาผลการวิจัยไปใช
ประโยชน เปนเรื่องที่มีความสาคัญสาหรับทุกมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยตองจัดระบบสงเสริม สนับสนุน
ใหมีระบบการรวบรวม เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยอยางเหมาะสมกับผู
ใช แตละกลุม โดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือได และรวดเร็วทันเหตุการณ
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มี การสงเสริ มสนั บ สนุ น การเผยแพรผลงานวิ จัย และงานสรางสรรคในวงการวิ ช าการทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือ
ได และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน
3. มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังนักวิชาการ นักศึกษา และชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลัย
4. มีกลไกในการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ องคกรภายนอกมหาวิทยาลั ย
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ในการนาผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ
งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน :
เอกสารหลั ก ฐานที่ แสดงใหเห็ น วามหาวิ ทยาลั ย มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การความรู จ ากงานวิ จั ย และ
งานสรางสรรค ประกอบดวย
1. คาสั่งหรือการมอบหมายคณะกรรมการ คณะทางาน หรือหนวยงานจัดทาระบบรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
2. ระบบฐานขอมู ล เพื่ อเปนศูน ยรวมสารสนเทศงานวิ จัยรวมทั้ง ระบบ intranet, internet และ
website ที่เกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
3. กระบวนการดาเนิน การเพื่อเผยแพรหรือถายทอดความรู ไปสูว งการวิ ชาการ และการนาไปใช
ประโยชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. เอกสารหลักฐานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยหรือนักวิจัยกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย
5. เอกสารการดาเนินงานดานการจัดการและคุมครองทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

110

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

6. ระเบียบ กฎเกณฑ และหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม คัดสรร เผยแพร และแลกเปลี่ยน
เรียนรูในทรัพยสินดานความรูจากการวิจัยไปยังทุกกลุ มเปาหมาย ทั้งคณาจารย นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย
อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7. จานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการเผยแพรในวงวิชาการ หรื อ
นาไปใชประโยชน
8. จานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูเพื่อประโย
ชน แกชุมชนและสังคมผานชองทางตางๆ
9. จานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหจดสิทธิบัตร หรือซื้อขายทรัพยสิน
ทางปญญา
10. ชื่อเครือขายหรือหนวยงานที่มหาวิทยาลัยมีความรวมมือทางวิชาการอัน เปนผลมาจากผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและ
การนาไปใชประโยชน
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือ
ได และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน
3. มี การสรางเครื อ ขายเผยแพรผลงานวิ จัยและงานสรางสรรคไปยั ง ผู เ กี่ ยวของทั้ ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
การนาผลงานไปใชประโยชน
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ
งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินงาน 1 - 2 ขอ

มีการดาเนินงาน 3 ขอ

เกณฑการประเมิน :
มีการดาเนินงาน 4 – 5 ขอ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจา (ปีงบประมาณ)

ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

1
134,000 บาท

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนาเขา
คาอธิบายตัวบงชี้ : ตัวบงชี้นี้ตองการวัดถึงจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ทั้งที่มหาวิทยาลัย
จัดสรรใหเองและที่ไดรับจากภายนอก เพื่อการสนับสนุนการทาวิจัยและงานสรางสรรคที่มีการศึกษาคนควา
ซึ่งเปนที่ยอมรับ หรือมีการนาไปใชประโยชน และจานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุนอาจรวมถึงวั สดุ อุปกรณ
เครื่องมือ ตางๆ ที่อาจารยประจาและนักวิจัยไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสาหรับงานวิจัยและงานสราง
สรรค ในกรณี
ที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคานวณเปนจานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ
งานสร้ างสรรค์ หมายถึ ง ผลงานวิ ช าการ (ไม่ จาเป็ น ต้ องมี ง านวิ จัย ) ที่ มีการศึ กษา ค้ น คว้ า หรื อ
แสดงออกทางศิลปะอันเป็นที่ยอมรับ
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ สาหรับการนับจานวน
อาจารยประจาและจานวนเงินใหใชหลักเกณฑ ดังนี้
1. จานวนอาจารยประจาใหนับรวมนักวิจัย และไมนับรวมอาจารยประจาและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
2. จานวนเงินสนับสนุ นการทาวิจัยและงานสรางสรรค จาแนกเปนเงินสนับสนุ นจากมหาวิทยาลั ย
และจากแหลงทุนตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1 จานวนเงินสนับสนุนการทาวิจัยและงานสรางสรรคที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหกับอาจารยและ
นักวิจัย โดยใหนับเฉพาะ วงเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนวิจัยในปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่วงเงินที่เบิกจ่าย

จริงกรณีที่มีการเซ็นต์สัญญารับทุนระยะโครงการ 2 ปี หารเฉลี่ย การแบ่งสัดส่วนกรณีมีผู้วิจัยจากหลาย
คณะหรือหลายสถาบัน ให้แบ่งสัดส่วนตามที่คณะหรือสถาบันตกลงกัน
2.2 จานวนเงินสนับสนุนการทาวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย จาแนกตาม
แหลงเงินทุน ดังนี้
- แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน
- แหลงทุนตางประเทศ
- หนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่น ๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย
- หนวยงานภาคเอกชน
- แหลงอื่นๆ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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หมายเหตุ
1. เงินที่จัดสรรให้เพื่ อการวิ จัยครอบคลุ มถึงงบประมาณแผ่ นดินและรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ได้
จัดสรรให้อาจารย์และนักวิจัยเพื่อทาวิจัยและงานสร้างสรรค์
2. จานวนเงิ น สนั บ สนุ น การทาวิ จัยและงานสรางสรรคที่ มหาวิ ทยาลั ยจั ด สรรใหกั บ อาจารยและ
นักวิจัย โดยใหนับเฉพาะ วงเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนวิจัยในปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่วงเงินที่เบิกจ่าย

จริง
สูตรในการคานวณ :
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยที่มีการเซ็นสัญญารับทุนวิจัยในปีงบประมาณ2552
นั้นๆ ไม่ใช่วงเงินทีเ่ บิกจ่ายจริง

------------------------------------------------------------------จานวนอาจาย์ประจาและนักวิจัยในปีการศึกษา 2552

เกณฑการประเมิน :
- เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

อยูระหวาง 1 - 54,999.- บาท

55,000.-บาท – 79,999.- บาท

มากกวาหรือเทากับ 80,000.-บาท

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)
ตัวอย่างการคานวณ
ในปีการศึกษา 2551 (ระหว่าง1 มิถุนายน 2551- 31 พฤษภาคม 2552 ) มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ได้จัดสรรทุนวิจัยให้กับคณาจารย์ต่างๆจานวน 10 คณะ รวมทั้งสิ้น 37,500,000 บาทโดยมีคณาจารย์ทา
สัญญารับทุนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ทั้งสิ้น 37,500,000 บาทนอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากภายนอกและลงนามในสัญญารับทุนเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 โดยเป็นทุนวิจัยต่อเนื่องเป็นเวลา
2 ปีในวงเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)490 คนโดยในปี
การศึกษาดังกล่าวมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 90 คนและนักวิจัยลาศึกษาต่อ 50 คน
เงินสนับสนุนการทาวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจาเป็นดังนี้
ตัวตั้ง
จานวนเงินสนับสนุนการทาวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
=37,000,000+45,000,000 =82,000,000 บาท
ตัวหาร
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง = (1,903-90)+(490-50)= 2,253
ดังนั้น เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
= 82,000,000 = 36,395.52 บาท
2,253

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.1: ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับทุนทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
ต่อจานวนอาจารย์ประจา (ปีงบประมาณ)
ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

1
≥ ร้อยละ 45

ชนิดของตัวบงชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบาย :
1. เปรี ย บเที ย บอาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิ จั ย ประจ าที่ ไ ด้ รั บ ทุ น ท าวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ใ น
ปีงบประมาณ 2551 ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา โดยให้นาเสนอใน
รูปร้อยละ
2. ทุนทาวิจัยและงานสร้างสรรค์ หมายถึง การได้รับเงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆที่ได้รับการ
สนับ สนุ นจากภายในสถาบัน สาหรั บงานวิ จัยและงานสร้างสรรค์ ในกรณีที่เ ป็น วัส ดุ อุป กรณ์ เครื่ องมือ ให้
คานวณเป็นจานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ
3. อาจารย์และนักวิจัยประจา หมายถึง อาจารย์ประจาทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์
พนักงาน รวมถึงจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา ( จ้างไม่ต่ากว่า 9 เดือน ) และนักวิจัยประจาได้แก่
ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา ( จ้างไม่ต่ากว่า 9 เดือน ) นับเฉพาะ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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อาจารย์และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงในปีการศึกษา 2552 (ปฏิบัติงานจริงในปีการศึกษา 2552 และไม่ต่า
กว่า 9 เดือน ) ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ
4. การนั บ จ านวนอาจารย์ ป ระจาและนั กวิ จัยประจาท่ านนั้ น จะได้ รับ ทุ น มากกว่ า 1 ทุ น ในรอบ
ปีการศึกษา 2551
สูตรในการคานวณ :
(จานวนอาจาย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับทุนทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
มหาวิทยาลัย/คณะในปีงบประมาณ 2552)
----------------------------------------------------------(จานวนอาจาย์ประจาและนักวิจัยประจา ในปีการศึกษา 2552 )

x 100

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

ร้อยละ 1 - ร้อยละ34

ร้อยละ 35 – ร้อยละ 49

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50

ข้อมูลที่ต้องการ :
1. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง ในปีการศึกษา 2552
2. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับทุนทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
ในปีงบประมาณ 2552
ทั้งนี้ต้องรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เช่น ถ้าประเมินในปีการศึก ษา 2552 จะต้องรายงานข้อมูลของ
ปีการศึกษา 2549, 2550 และ 2551

ตัวบ่งชี้ ที่ 4.3.2: ร้ อยละของอาจารย์ประจ าที่ ได้รั บทุ นทาวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา (ปีงบประมาณ)
ค่าน้าหนัก

1

ค่าเป้าหมาย

≥ ร้อยละ 25

ชนิดของตัวบงชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบาย

ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่ได้รับทุนทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก
มหาวิทยาลัย เทียบกับอาจารย์ประจา ทั้งนี้ให้นับอาจารย์ประจาและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง
ไม่ นับ รวมอาจารย์ป ระจาและนักวิจัยที่ล าศึกษาต่อและไม่นับ ซ้าแม้ ว่า อาจารย์ประจาหรือ
นักวิจัยท่านนั้นจะได้รับทุนวิจัยหลาย ครั้งในงบประมาณนั้นๆ
การได้รับ ทุน ทาวิจัย หรืองานสร้า งสรรค์ หมายรวมถึง การได้รับเงิน วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกสาหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ใน
กรณีที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ให้คานวณเป็นจานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ
แหล่งทุนทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย จาแนกดังนี้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

1)
2)
3)
4)
5)
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แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช. เป็นต้น
แหล่งทุนต่างประเทศ
จากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่ไม่ใช่แหล่งทุนวิจยั
จากภาคเอกชน
จากแหล่งอื่นๆ

สูตรการคานวณ
(จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่ได้รับทุนทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2552 )

x 100

(จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยในปีการศึกษา2552)

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
ร้อยละ 1 - ร้อยละ 24

คะแนน 2
ร้อยละ 25 –ร้อยละ 39

คะแนน 3
มากกว่าร้อยละ 40

ข้อมูลที่ต้องการ
1. จานวนอาจารย์ป ระจาในปีการศึ กษานั้น ทั้งนี้ ให้ นับอาจารย์ป ระจาที่ป ฏิบั ติงานจริ ง ไม่นับ รวม
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
2. จานวนอาจารย์ที่ได้รับทุนทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกในงบประมาณนั้น และ ไม่นับซ้า
แม้ว่าอาจารย์ประจา หรือนักวิจัยท่านนั้นจะได้รับทุนวิจัยหลายครั้งในปีการศึกษานั้นๆ

ตัวบ่งชี้ ที่ 4.4 : ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิ มพ์ เผยแพร่ ได้รั บการจดทะเบีย น
ทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและใน
ระดับนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา (ปีงบประมาณ)

ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

1
≥ ร้อยละ 40

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบงชี้ : งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เปนผลิตภาพของมหาวิทยาลัย เกิดจากการติดตามความ
กาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องของคณาจารย จึงเปนผลงานที่มีคุณคา สมควร
สงเสริมใหมีการเผยแพรและนาไปใชประโยชนทั้งในเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ การสรางความรู
ความเขาใจ และสรางระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของผลิ ตภาพดังกลาว อาทิ การจดทะเบียน
ทรั พ ยสิ น ทางปญญาหรื ออนุ สิ ทธิ บั ต ร จะชวยสนั บ สนุ น ใหงานวิ จัยและงานสรางสรรคมี ค วามคุ มคาและ
เกิดมูลคาเพิ่ม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ สาหรับการนับจานวน
อาจารยประจาและผลงานใหใชหลักเกณฑ ดังนี้ :
1. จานวนอาจารยประจาและนักวิจัย ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
2. จานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรือ อนุสิทธิบัตร หรือนาไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
1. การเผยแพรผลงาน 1 เรื่องมากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียงครั้งเดียว โดยควรนาเสนอผลการเผย
แพร
ที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด
2. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารตอบรับแลว
3. บทความที่ไดรับการนาเสนอในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือ นานาชาติ หมายถึง
บทความที่ไมใชบทคัดยอสาหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(proceeding)
4. การรายงานขอมูลบทความที่ไดรับการตีพิมพ ใหจาแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับตางๆ โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
- ชื่อ เลมที่ และวัน เดือน ป ของวารสารที่ตีพิมพ
- ชื่อบทความ และเลขหนา
- ชื่อผูเขียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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5. การนับจานวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศใหนับ
เฉพาะที่ไดรับการจดทะเบียนในปนั้น โดยไมนับรวมกรณีอยูในระหวางยื่นจดทะเบียน และไมนับรวมการจด
ลิขสิทธิ์และการทะเบียนเครื่องหมายการคา
สูตรการคานวณ
(จานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และหรือนาไปใช้ประโยชน์ทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติในปีงบประมาณ 2552)

x 100

(จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยในปีการศึกษา 2552)

คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)

การนาไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ หมายถึง การนาไปใช้ประโยชน์นอกสถาบันโดยหน่วยงาน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนหรือองค์กรกลางระดับชาติทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย
การนาไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็นผลงานจะเกิดขึ้นในปีใดก็ตาม หากนามาใช้
ประโยชน์ในปีนั้นสามารถนามานับได้ แต่การนับจะไม่นับซ้า กรณีนาไปมาใช้ประโยชน์อย่างเดียวกัน
โดยหน่วยงานเดียวกัน
การนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในทางการเรียนการสอนไม่นับเป็นการ
นาไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ การนับบทความที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ให้นับเฉพาะบทความจากการวิจัยและ
นาไปใช้ตีพมิ พ์เท่านั้น ไม่นับความทางวิชาการอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่งานวิจัย
ทรัพย์สินทางปัญญา หมายความรวมถึง สิทธิบัตรและอนุสทิ ธิบัตรทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทตี่ ีพิมพ์เผยแพร่ ต้องเป็นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตพี ิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
- เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย
คะแนน 1

คะแนน 2

รอยละ 1 - รอยละ 29

รอยละ 30 – รอยละ 39

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 40

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 : ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา (ปีงบประมาณ)
1

ค่าน้าหนัก

≥ ร้อยละ 20

เป้าหมาย :

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบงชี้ : การเผยแพรผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยสรางขึ้นมีหลายชองทาง เริ่มตั้งแตการเผยแพรใน
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยอาจสงเสริมใหผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ไดมีโอกาสเผยแพรในระบบสากลที่เปนที่ยอมรับมากขึ้น และการไดรับอางอิงในระบบสากลดังกลาวไมวาจะเป
น refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติจะสะทอนคุณภาพของผลงานวิจัย รวมทั้ง
เปนการขยายฐานการเผยแพรไดกวางขวางขึ้น
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของสาหรับการนับจานวน
อาจารยประจาและบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง ใหใชหลักเกณฑดังนี้
1. จานวนอาจารยประจาและนักวิจัยทั้งหมด รวมผูที่ลาศึกษาตอ
2. จานวนบทความวิ จัยที่ ไดรับการอางอิง (citation) ใน referred journal หรื อในฐานขอมู ล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยสามารถนับผลงานของนักวิจัยและผลงานของอาจารยที่ลาศึกษาตอไดดวย
หมายเหตุ
1. การนับบทความที่ไดรับการอางอิงใน referred journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ไมนับซ้า แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม
2. บทความวิจัยในฐานขอมูลมาตรฐานสากลตามที่กาหนด ใหนับเฉพาะที่เปนบทความวิจัยเทานั้น
ไดแก
และ “ review “
สูตรการคานวณ
(จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal หรือ
ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปีงบประมาณ 2552)

x 100

(จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดและนักวิจัยในปีการศึกษา 2552)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 1 - รอยละ 14

รอยละ 15 – รอยละ 19

มากกวาหรือเทากับรอยละ 20

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)
บทความอ้างอิง หมายถึง บทความที่ถูกอ้างอิงโดยงานวิจัยของผู้อื่น หากมีการอ้างอิงทุกปีให้นับผลงานอ้างอิงได้
ทุกปี หากบทความดังกล่าวได้รับการอ้างอิงหลายครั้งในปีนั้น ให้นับได้เพียงครั้งเดียวในปีนั้น

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
หลักการ
การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยพึงให บริการ
วิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่มหาวิทยาลัยมีความ
เชี่ยวชาญ การใหบริการวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม ให
ทั้งองคการ ภาครัฐและเอกชน องคการอิสระ องคการสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการให
บริการวิชาการ มีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เปนแหลงอางอิง
ทางวิชาการ
ใหคาปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามตางๆ
หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการวิชาการนอกจากเปนการทาประโยชนใหสังคมแลว มหาวิทยาลัยยังไดรับ
ประโยชนในดานตางๆ คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนามาสู การพัฒนาหลักสูตร มีการ
บูรณาการเพื่อใชประโยชน ทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหนงทางวิชาการของ
อาจารย สรางเครื อขายกับ องคการ ตางๆ ซึ่ งเปนแหลงงานของนั กศึ กษาและเปนการสรางรายไดของ
มหาวิทยาลัยจากการใหบริการวิชาการดวย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. มาตรฐานการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
3. มาตรฐานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการ ส านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตัวบงชี้ จานวน 6 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย
5.1.1 มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริหารวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒ นา
การเรียนการสอน และการวิจัย
5.2 รอยละของอาจารยประจาที่มีส วนรวมในการใหบริการทางวิช าการแกสังคม เปนที่ปรึ กษาเปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจา
5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจา
5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมู ล ค่าของมหาวิ ทยาลั ยในการบริการวิ ช าการและวิช าชีพ เพื่อสั งคมต่ อ
อาจารย์ประจา
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : มีร ะบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สัง คมตามเป้าหมายของสถาบัน
(ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

1
5 ข้อแรก

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี้ : การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของมหาวิ ทยาลัย อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพึง มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม กาหนดเปาหมายในการ
ใหบริ การวิ ชาการใหชัดเจนเพื่ อเปนกรอบในการจัด ทาแผนดาเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคมของ
คณะวิชา หนวยงาน มีการติดตาม กากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการทางวิชาการแกสังคม
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ระบบและกลไก เพื่ อ ใหสามารถด าเนิ น งานตามนโยบายและแผนงาน
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
2. มี ก ารก าหนดสั ด สวนภาระงานการบริ ก ารวิ ช าการแกสั ง คมของบุ ค ลากรตามจุ ด เนนของ
มหาวิทยาลัย
3. มีการประเมินผลการดาเนินงานบริการวิชาการแกสังคมตามนโยบายและแผนงาน
4. มีการประเมินสัมฤทธิผลของความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน และบูรณาการระหวางการ
บริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
5. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคมใหเกิดประโยชน ตอทั้ง
สังคมภายนอก และภารกิจทุกดานของมหาวิทยาลัย
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน :
1. นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดาเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม และหลักฐานการ
ดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนระเบียบ ขอบังคั บ
มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม เชน คาสั่งแตงตั้งหรือ
มอบหมายผู รับ ผิ ด ชอบ หลั กฐานด าเนิ น การกาหนดสั ด สวนมาตรฐานภาระงานดานการบริ ก ารวิ ช าการ
แก่คณาจารยและบุคลากร
4. ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการ
5. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะในการบริการวิชาการแกสังคม
6. แผนบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน การวิจัยและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
7. จานวนโครงการหรือกิจกรรม ที่ มีการน าความรู ประสบการณจากการบริ การวิช าการแกสั งคม
มาใชในการเรียนการสอน การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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8. รายงานผลการประเมิ นสั มฤทธิผ ลของการเชื่อมโยงการบริการวิ ชาการแกสังคม กั บการเรียน
การสอน การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดาเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทางานหรื อหนวยงานดาเนิ นการใหบริการวิช าการแกสัง คมตามแผนที่
กาหนด
3. มีการกาหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนด
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม
6. มีการจั ด ท าแผนการเชื่ อมโยงและบู รณาการการบริ การทางวิ ช าการแกสั ง คมเขากั บ การเรี ยน
การสอน หรือ การวิจัย หรือ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณาการ
ระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 1 – 2 ขอแรก

มีการดาเนินการ 3 - 4 ขอแรก

มีการดาเนินการ 5 - 7 ขอแรก

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1.1 : มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย (ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

5 ข้อ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิบาย
การที่สถาบันได้น าองค์ความรู้และมวลประสบการณ์จากการให้บริ การวิชาการแก่สั งคม ชุมชน และ
ประเทศชาติมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนในการนาความรู้และประสบการณ์ จากการบริการวิ ชาการ /วิชาชี พมาใช้ ในการเรียนการ
สอนและการวิจัย
2. มีการน าความรู้ และประสบการณ์จากการบริ การวิช าการ /วิ ช าชี พ มาใช้ใ นการเรี ยน การสอน
อย่างน้อย 1 โครงการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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3. มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิช าการ /วิช าชีพมาใช้ใ นการวิจัยอย่างน้ อย 1
โครงการ
4. มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ /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 าความรู้ แ ละประสบการณ์ จากการบริ การวิ ช าการและวิ ช าชี พ มาใช้ ใ นการเรี ย น
การสอน และการวิจัย
2. โครงการ กิจกรรม หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้นาองค์ความรู้และมวลประสบการณ์จาการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ชุมชนและประเทศชาติมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย

ตั ว บ่ง ชี้ ที่ 5.2 : ร้ อ ยละของอาจารย์ป ระจ ามี ส่ว นร่ วมในการให้ บริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สัง คม
เป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา (ปีการศึกษา)

ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

1
≥ ร้อยละ 40

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนาเขา
คาอธิ บายตั วบงชี้ : อาจารยพึง มีภ าระงานดานบริ การทางวิช าการแกสัง คมและดาเนิ นงานตามภาระงาน
ที่มหาวิ ทยาลั ยกาหนด โดยมหาวิ ทยาลัยสรางระบบจู งใจใหอาจารยสนใจใหบริ การทางวิ ช าการ สงเสริ ม
สนับสนุน ใหอาจารยใหบริการทางวิชาการ จัดหากิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ และมีการจัดทา
ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการ
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การนับจานวน
อาจารยที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการจะไมนับซ้า แมวาอาจารยทานนั้นมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการ
บริการ วิชาการของมหาวิทยาลัยหลายกิจกรรมหรือหลายโครงการหรื อเปนที่ป รึกษาหรือกรรมการหลายต า
แหนง และสามารถนับอาจารยประจาที่ลาศึกษาตอไดดวย ดังนั้น ตัวเปรียบเทียบจึงเปนจานวนอาจารยประจา
ทั้งหมด
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)

การให้บริการวิชาการแก่สังคมหมายถึงกิจกรรมโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอกหรือเป็น
การจัดให้บริการ โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ
นับเฉพาะการเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นวิทยากรที่อยู่ในแผนของสถาบัน และการ
เป็นกรรมการวิชาการวิชาชีพ ระดับกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจหรืองค์การ
มหาชน หรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 14

รอยละ 15 - รอยละ 24

มากกวาหรือเทากับรอยละ 25

ตัวบงชี้ที่ 5.3 : รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริ มสรางความเขมแข็ งของสั งคม ชุม ชน ประเทศชาติ และนานาชาติต อ
อาจารยประจา (ปีการศึกษา )
ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

1
≥ ร้อยละ 43

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบงชี้ : ตัวบงชี้นี้ตองการวัดจานวนกิจกรรมหรือโครงการที่มหาวิทยาลัยไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการ
วิชาการแกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต อ
จานวนอาจารยประจา
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ (การนับจานวนอาจารย
ประจาใหนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)
หมายเหตุ : การนับจานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึ่งโครงการ ใหสามารถนับกิจกรรม
ยอยแทนการนับโครงการได
คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)

การนับจานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ให้นับเฉพาะโครงการ หรือในกรณีที่
โครงการได้ ระบุ กิ จกรรมไว้ ชั ด เจนให้ นั บ กิ จกรรมแทนโครงการได้ แต่ ทั้ ง นี้ ทุ ก กิ จ กรรมต้ อ งมี
วัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลา กลุ่มผู้เข้ารับบริการและผลการประเมินทุกกิจกรรม สามารถ
นับซ้าได้ ถ้าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ดาเนินการกับกลุ่มคนที่แตกต่างกัน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 19

รอยละ 20 – รอยละ 29

มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

เกณฑการประเมิน :

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1: ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริ การวิช าการและวิชาชีพเพื่อ สังคมต่ อ
อาจารย์ประจา (ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

1
68 ,000 บาท

ชนิดของตัวบงชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบาย

จานวนค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้กับทุกโครงการ/กิจกรรมในการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่
ชุมชนสังคม โดยไม่เรียกเก็บเงินใดๆ จากผู้รับบริก าร ต่ออาจารย์ประจา ทั้งนี้ให้นับอาจารย์
ประจาเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ในการนับโครงการ/ กิจกรรมใน
การบริการวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชน ที่ไ ม่เรียกเก็บเงินใดๆ จากผู้รับบริการ ให้นับรวมถึง
โครงการ/ กิจกรรมในการ บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม ที่มีการเรียกเก็บเงินจาก
ผู้รับบริการในลักษณะที่เป็นการดาเนินการในเชิงธุรกิจหรือการดาเนินการเพื่อ
มุ่งแสวงหา
ผลกาไรเป็นหลักได้ด้วย
ค่าใช้จ่าย (in-cash) หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใช้ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มูล ค่ า (in-kind) หมายถึ ง ค่ าใช้ จ่ายที่ ได้ จากการค านวณเป็ น จานวนเงิ น เที ยบเคี ยงจากบริ การ
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคลากรของสถาบัน ค่าใช้อุปกรณ์ และสถานที่ เป็นต้น

สูตรการคานวณ
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการเพื่อสังคมในปีการศึกษานั้น
จานวนอาจารย์ประจาในปีการศึกษานั้น

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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ระหว่าง 5,000-7,499 บาท/คน

มากกว่าหรือเท่ากับ 7,500 บาท/คน

ข้อมูลที่ต้องการ :
1. จานวนค่าใช้จ่ายที่ส ถาบันใช้ ไปในการให้บริการทางวิชาการและวิ ชาชีพแก่ ชุมชนหรือ สังคมใน
แต่ละปีการศึกษา
2. มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการที่อาจารย์ประจาของสถาบันได้ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
หรือสังคมในแต่ละปีการศึกษา รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงงานที่ใช้เพื่อประกอบการให้บริการวิชาการ
ในปีการศึกษานั้น
3. จานวนอาจารย์ประจาในปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ให้นับอาจารย์ประจาเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับ
รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

ร้อยละ 85

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบงชี้ : การบริการวิชาการแกสังคม เปนการตอบสนองและแสดงรับผิดชอบตอสังคมซึ่งถือเปน
บทบาทของมหาวิทยาลัยตามหลักการสากลของการอุ ดมศึกษา การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอย
เพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสาคัญ คือ
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
แตสาหรับมหาวิทยาลัย นอกจากความพึงพอใจในสี่ประเด็นขางตนแลว ยังรวมถึงความพึงพอใจตอ
บทบาทของมหาวิทยาลัย 3 ดาน คือ การเปนผูเตือนสติสังคม การชี้นาสังคม และการตอบสนองตอความตอง
การของสังคม
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 65 - รอยละ 74

รอยละ 75 - รอยละ 84

มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หลักการ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมการดาเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีป ระสิทธิภาพและคุณ ภาพ โดยอาจมี
จุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัช ญาและธรรมชาติของแตละมหาวิทยาลัย และมีการบูรณาการเขากับการ
ผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งดาเนินการเพื่อ ใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม 5 ดาน ไดแก มาตรฐานดานนโยบาย ดานการสงเสริม ดานการสนับสนุน ดานการสราง
มาตรฐาน และดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงความรูทองถิ่นสูสากล อันจะเปนกลไกในการฟนฟู
อนุรักษ
สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนราก
ฐานการพัฒนา
องคความรูที่ดีขึ้น
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. มาตรฐานการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
3. มาตรฐานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการ ส านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
4. ดัชนีบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพดานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ตัวบงชี้ จานวน 3 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
6.1 มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และ สร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อจานวนนักศึกษา (ปีงบประมาณ)
6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ
และวัฒนธรรมต่องบดาเนินการ (ปีงบประมาณ)

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

5 ข้อ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คาอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทานุบารุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ ง การอนุ รักษ ฟนฟู สื บ สานเผยแพรวั ฒ นธรรม ภู มิ ป ญญาทองถิ่ น และการปรั บ ใช
ศิลปวัฒนธรรม ตางประเทศ โดยมีความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานภายในและภายนอกตามจุดเนนของ
มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มหาวิ ทยาลั ยมี ก ารด าเนิ น การดานการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ส งเสริ ม การบู รณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโนบายและแผนงานดานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่นาไปสูการสรางสรรคงานดานศิลปวัฒนธรรม
3. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ การจั ด หาแหลงทุ น เพื่ อ การด าเนิ น งานดาน
ศิลปวัฒนธรรม
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดทาฐานขอมูลเพื่อการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีการกาหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม
6. มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรม
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิง เชน
1. แผนงานดานศิลปวั ฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและหลักฐานการดาเนินงานตามแผน ตลอดจน
การประเมินและปรับปรุง
2. โครงการการบริ หารงานดานศิ ลปวั ฒนธรรมของมหาวิ ทยาลัย ตลอดจนระเบี ยบ ขอบั ง คั บ
มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
3. ขอมู ล และสารสนเทศที่ เ กี่ยวของกั บ การบริ หารงานศิ ล ปวั ฒ นธรรม เชน ค าสั่ง แตงตั้ ง หรื อ
มอบหมาย ผู รั บ ผิ ด ชอบ หลั ก ฐานการสงเสริ ม สนั บ สนุ น ใหอาจารยและบุ ค ลากรท างานท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคม ขอมูลและหลักฐานการจัดกิจกรรมดาน
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม การจั ด สรรทรั พ ยากรสนั บ สนุ น ขอมู ล เกี่ ยวกั บ ผลงานและงานสรางสรรคดาน
ศิลปวัฒนธรรม แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. เอกสารหลักฐานความรวมมือและการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการกาหนด
หรือสรางมาตรฐานดานศิล ปวัฒ นธรรม หลักฐานการเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒ นธรรมทั้ งระดับ ชาติ และ
นานาชาติ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกาหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและการด าเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานดานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ
4. มีการสงเสริมการดาเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ การจัดทา
ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทาง
วิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง
คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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เกณฑ์ มาตรฐานระดับ 4 มีก ารสงเสริม การดาเนิ นงานดานศิ ลปวั ฒนธรรมทั้ง ในระดับชาติ หรื อ
นานาชาติ อาทิ การจัดทาฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การ
จัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง
5. มีการกาหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
6. มีการเผยแพรและบริการดานศิ ลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรื อ
เวทีแสดงผลงาน จัดทาวารสารศิล ปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการ
ดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ
คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)

เกณฑ์มาตรฐานระดับ 6 มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ
อาทิ มีสถานทีห่ รือ เวทีแสดงผลงาน จัดทาวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการ
ใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 1 – 2 ขอแรก

มีการดาเนินการ 3 ขอแรก

มีการดาเนินการ 4 - 6 ขอแรก

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.1: ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจานวนโครงการนักศึกษาทัง้ หมด (ปีงบประมาณ)
ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

ร้อยละ 1.90

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คาอธิบาย :
1. เปรียบเที ยบโครงการหรื อกิ จกรรมที่ สถาบัน ด าเนิน การอนุรักษ์ พัฒ นา สร้ างเสริมวัฒ นธรรม
รวมถึ งศิ ลปวัฒ นธรรมและชีวิ ตวั ฒนธรรมให้ แก่ นักศึกษา ทั้ง นี้ใ นการสนั บสนุน ดัง กล่ าวอาจกระทาโดยผ่ าน
กระบวณการสร้างบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง กับจานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด แสดงในรูปร้อยละ
2. ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่
2.1 โครงการ/ กิจกรรมที่ส่ง เสริมให้เ กิด ความเข้าใจและความภาคภูมิใ จในวิถีชีวิต และภูมิ
ปัญญาไทย กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนาไปสู่การเกิด
ความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ในการดารงชีวิต คือ อาหาร
พื้นบ้าน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบ้าน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนเครื่ องใช้ ในชีวิตประจาวั น
บ้านเรื อน หรื อ การตกแต่ งอาคาร สถานที่ โดยเน้ นวัฒนธรรมไทยหรื อ วั ฒนธรรมท้องถิ่น อาจเป็ น กิจกรรม/
โครงการ ที่หน่วยงา จัดขึ้นเองโดยตรง เช่น การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เช่น การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทาอาหารไทย เป็น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ประจาปี 2552

129

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

ต้น หรื อ กิ จกรรมที่หน่ วยงานจั ด สอดแทรกเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของ กิ จกรรมหลั กอื่น ๆ เช่ น การจั ด เลี้ยงอาหาร
พื้นบ้าน ในงานสัมมนาระดับต่างๆ หรือ การรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาแต่งกายชุดพื้นบ้าน การนาผ้า
พื้นบ้านมาตัดเป็นเสื้อ 5 ส หรือแบบยูนิฟอร์มประจาหน่วยงาน เป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนให้มีกลุ่มหรือ
ชมรมผู้สนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ขึ้นในหน่วยงาน เช่น กลุ่มดนตรีไทย กลุ่มวรรณกรรม เป็นต้น
2.2 โครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย ทั้งของท้องถิ่นและของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาส
หรือเทศกาลต่างๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความ เข้าใจที่ถูกต้องถึงศรัทธาความ
เชื่อ และค่านิยม เพื่อให้สามารถนามาปฏิบัติ อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ วันไหว้ครู วัน
ลอยกระทง วันสงกรานต์ วันทาบุญเดือนสิบ การทาบุญวันว่าง เป็นต้น
2.3 โครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให้นับ
ได้ ทุกศาสนาที่มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในปัจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมการสวดมนต์ และการตั กบาตร การปฏิบั ติธ รรมในวัน ส าคั ญทางศาสนาต่ างๆ เช่น งานหล่อเที ยน
พรรษาการทอดกฐิน การทอดผ้าป่า วันคริสต์มาส วันรายการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจน การสร้าง
บรรยากาศ ที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น ห้องละหมาด ห้องฝึกสมาธิ เป็นต้น
2.4 โครงการ/ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิ ยมที่นับถื อความดี งามและ คุณธรรม
จริ ยธรรมในยุคปั จจุ บั น ซึ่ งต้ องค านึงถึ งบริ บทและเงื่อนไขต่ างๆ ที่ เรื่องนั้นตั้ งอยู่ ในยุ คปั จจุบั น ดั งนั้น จึงควร
ส่งเสริม ให้มีการทากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือ
ประเพณีไทย หรือ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ ให้เกิด
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แล้วยังช่วยสร้างกิจกรรมเพื่อการดึงดูดให้เยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่อง
ระบบคุณค่า และคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตการเข้าค่าย/ กิจกรรมพัฒนาจิต เป็นต้น ซึ่งอาจจัดสาหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น นักเรียน
นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เป็นต้น
2.5 โครงการ/ กิ จ กรรมการแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย เช่ น ดนตรี ไ ทย และพื้ น บ้ า น
ศิลปะการแสดง ของไทยและพื้นบ้าน ประดิษฐ์ศิลป์ไทยและพื้นบ้าน งานหัตถกรรมกี ฬาและการละเล่นพื้นบ้าน
ต่างๆ อาจเป็นโครงการ/ กิจกรรม ทั้ งในส่วนที่จัด ขึ้น เองโดยตรง หรื อการให้ บริการการแสดงแก่หน่วยงาน
ต่างๆ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดง หนังตะลุง
และการละเล่นพื้นบ้าน ต่างๆ เช่น ตะกร้อไทย สะบ้า หมากขุม เป็นต้น หรือการนากลุ่มนักศึกษา/บุคลากร ไป
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเป็นต้น
2.6 การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเป็นการแสดงถึงความเข้าใจวัฒนธรรม
ของชาติ ต่ างๆ ซึ่ ง มี ความส าคั ญต่ อการอยู่ร่ว มกั น อย่างสัน ติ ดัง นั้ น การจั ด ให้ นั กศึกษา เยาวชน ประชาชน
มีประสบการณ์ การเรียนรู้ วัฒนธรรมนานาชาติผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ นั้น มีความสาคัญต่อการดารงอยู่
อย่างมีความเข้าใจที่ชัดเจนต่อวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเป็นวัฒนธรรมโดยรวมของ
โลก ศิล ปวั ฒ นธรรมสากลและชี วิต วั ฒ นธรรมของประเทศต่างๆ ที่สื่ อออกมาในรู ป แบบต่ างๆ เช่ น ดนตรี
ศิลปการแสดง ประดิษฐ์ศิลป์ งานหัตถกรรมศิลปกรรมต่างๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดง
ภาพยนตร์ ภาพถ่าย ภาพเขียน นิทรรศการวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่ งอาจเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นโดยตรง หือ
การให้ บริ การแก่ หน่ว ยงานอื่น ๆ หรือการเข้าร่ว มชมกิ จกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงดนตรีส ากลและดนตรี
ประจาชนชาติ ต่ างๆ การแสดงจิ น ตลี ล าประกอบเพลง การประกวดดนตรี ส ากล การจั ด การแสดงผลงาน
สร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมประเภทต่างๆ เช่น นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เป็นต้น
3. กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกและขอความร่วมมมือให้สถาบันช่วย ให้สามารถนับได้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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4. จานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สถานอุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อ
พัฒ นานั กศึกษาทั้ ง ด้านการเรี ยนรู้ การวิจัย การบริ การวิช าการ การทานุบ ารุง ศิ ลปะและวัฒ นธรรม รวมทั้ ง
กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดให้นักศึกษา ในปีงบประมาณ 2552

สูตรการคานวณ
(จานวนโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ
และวัฒนธรรมในปีงบประมาณนั้น)

x

100

(จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเท่าในงบประมาณนั้น)

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

ร้อยละ 1 – ร้อยละ 1.4

ร้อยละ 15 – ร้อยละ 1.9

มากกว่าหรือเท่ากับ 2.0

ข้อมูลที่ต้องการ
1. จานวนกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมใน
ปีงบประมาณนั้น
2. จานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเท่า (ปีงบประมาณ)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.2: ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดาเนินการ (ปีงบประมาณ)

ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

ร้อยละ 3.40

ชนิดของตัวบงชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบาย :
1. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและมูล ค่าที่ ใ ช้ใ นการอนุรักษ์ พัฒ นา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิล ปะ
และวัฒนธรรมกับงบดาเนินการ ในปีงบประมาณ 2552 แสดงในรูปร้อยละ
2. ค่าใช้จ่า ยและมูล ค่าที่ม หาวิทยาลัย ใช้ไปเพื่อ การอนุรักษ์ พัฒ นา และสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมเทียบงบดาเนินการ
3. ค่าใช้จ่าย (in-cash) หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใช้ในการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4. มูลค่า (in-kind) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ได้จากการคานวณเป็นจานวนเงินเทียบเคียงจากบริการ
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคลากรของสถาบัน ค่าใช้อุปกรณ์และสถานที่ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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5. งบดาเนินการ หมายถึง เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
และค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดิ น สิ่งก่อสร้าง) งบดาเนินการให้คิดจากงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณรายได้ (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน) ทั้งนี้ ให้คิดมูลค่า (in-kind) ด้วย

สูตรการคานวณ
(จานวนค่าใช้จ่ายและมูลค่าใช้จ่ายที่ใช้เพื่อ การอนุรัก ษ์ พั ฒนา และสร้าง
เสริมเอกลัก ษณ์ศิล ปะและวั ฒนธรรมในปีงบประมาณ 2552)

x 100

(งบดาเนินการในปีประมาณ 2552)

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

0.01-0.49 % ของงบดาเนินการ

0.50-0.99 % ของงบดาเนินการ

มากกว่าหรือ เท่ากับ 1 % ของ
งบดาเนินการ

ข้อมูลที่ต้องการ :
1. จานวนค่าใช้จ่าย ที่มหาวิทยาลัยใช้ไปในการอนุรักษ์ พัฒนา และเสริมสร้างเอกลักษณ์ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2551
2. ค่าใช้จ่ายที่ได้จากการคานวณเป็นจานวนเงินเทียบเคียงจากการที่มหาวิทยาลัย ได้ใช้เพื่ออนุรักษ์
พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2552
3. งบดาเนินการในปีงบประมาณ 2552
ทั้งนี้ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี เช่น ถ้าประเมินในปีการศึกษา 2552 จะต้องรายงาน
ข้อมูลของปีการศึกษา 2549 , 2550 และ 2551
หมายเหตุ
1. นับค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้จริง ไม่ใช่ที่ตั้งงบประมาณ
2. นับเฉพาะโครงการที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบให้ดาเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
มหาวิ ท ยาลั ย ตองใหความส าคั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การ โดยมี ส ภามหาวิ ทยาลั ยทาหนาที่ ใ นการ
กากั บ ดู แลการท างานของมหาวิ ทยาลั ยการศึ กษาใหมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปจจั ยที่ มหาวิ ท ยาลั ย จะ ทาหนาที่
บริหารจัดการใหมีคุณภาพไดแก ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กาหนดไว โดยใชหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี (good governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
3. มาตรฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ ราชการ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตัวบงชี้ จานวน 12 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
7.1 สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน มหาวิทยาลัย
ใหแขงขันไดในระดับสากล
7.2 ภาวะผูนาของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย
7.3 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพ ยากรบุคคลเพื่อพั ฒนา และธารงรักษาไว ใหบุ คลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เ ข้าร่ว มประชุมวิ ช าการ และ/หรือนาเสนอผลงานวิ ชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7.4.2 งบประมาณส าหรั บ การพั ฒ นาคณาจารย์ ทั้ง ในประเทศและต่ างประเทศต่ ออาจารย์
ประจา
7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
7.6 ระดั บ ความส าเร็ จ ในการเปดโอกาสใหบุ ค คลภายนอกเขามามี ส วนรวมในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย
7.7 รอยละของอาจารยประจ าที่ ไ ดรั บ รางวั ล ผลงานทางวิ ช าการหรื อวิ ช าชี พ ในระดั บ ชาติ หรื อ
นานาชาติ
7.8 มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
7.9 ระดับความสาเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันองค์กรให้
แข่งขันได้ในระดับสากล (ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

5 ข้อ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี้ : คุณภาพของสถานศึกษาจะมีทิศทางที่จะพัฒนาตอไปในอนาคตไดอยางดีหรือไมขึ้นอยู
กับวามีสภามหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ ใหความสาคัญ และโปรงใส ติดตามกากับดูแลสถานศึกษาอยางใกลชิด
มีสวนรวมในการกาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร นโยบายของมหาวิทยาลัย ดูแลติดตามกากับการดาเนินงานของ
สถานศึ กษา มีการประชุ มสภามหาวิทยาลั ยการศึกษาอยางสม่าเสมอพิจารณาและใหขอเสนอแนะรายงาน
ทางการเงินที่มหาวิทยาลัยนาเสนอ
แนวปฏิบัติที่ดี
1. สภามหาวิทยาลัยกาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของมหาวิทยาลัยรวมกับมหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัยติดตามผลการดาเนินงานที่สาคัญของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย อยางครบถ
วน
3. มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลั ยอยางต่ารอยละ 80 ของแผนในการประชุมแตละครั้ ง
มีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 และตองสงเอกสารให กรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางนอย
7 วันกอนการประชุม
4. มีการประเมินงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุด โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวง
หนา
5. สภาสภาบันบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน การปกปองผลประโยชน์ของผู มีสวนไดสวน
เสียโดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การสงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต
หลักคุณธรรม จริยธรรม การเปดโอกาสใหมีสวนรวมและมีการตรวจสอบการดาเนินงาน เปนตน
6. มีการประเมินผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และเปดเผยตอสาธารณชนเปนประจาทุกป
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน :
1. แผนการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสภามหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ
รอยละของจานวนครั้ง และรอยละของการเขารวมประชุมของกรรมการในการประชุมจริงของสภามหาวิทยาลัย
หลักฐานจานวนวันที่สงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย 85
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงวามหาวิทยาลัยมีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน การปกปอง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การสงเสริมและตรวจติดตาม
การปฏิบั ติต ามกฎหมายภายใตหลั กคุ ณธรรม จริยธรรมภายในองคกร การเปดโอกาสใหมี การตรวจสอบ
สภามหาวิทยาลัย ตลอดจนการเปดเผยผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตอสาธารณชน เปนตน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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4. เอกสารหลั กฐานที่แสดงวาสภามหาวิ ทยาลั ยมี การติ ดตามและประเมิ นผลการดาเนิน งานของ
มหาวิทยาลัยและผู บ ริหารมหาวิทยาลัย เชน เกณฑการประเมินผลงานของผู บริหารสูง สุดของมหาวิ ทยาลั ย
รวมทั้งรายงานการนาผลที่ไดไปปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัย
5. ความสาเร็จของความรวมมือระหวางสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในการพัฒนายุทธศาสตร
นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศและการแขงขันได
6. ความส าเร็ จของการถายทอดนโยบายหรื อ ทิ ศ ทางการบริ ห ารงานดวยหลั ก ธรรมาภิ บ าลของ
สภามหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลัย
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. สภาสภาบันมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัยมี การติดตามผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิ ทยาลัยมากกวาปละ
2 ครั้ง
3. มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางต่ารอยละ 80 ของแผน ในการประชุม แตละครั้ง
มีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางนอย
7 วัน กอนการประชุม
4. สภามหาวิ ทยาลั ยจั ดใหมีการประเมิน ผลงานของอธิการบดี หรื อผู บริ หารสูง สุด ตามหลักเกณฑ
ที่ตกลงกันไวลวงหนา
5. สภามหาวิทยาลั ยมีการด าเนิ น งานโดยใชหลั กธรรมาภิบ าลและสงเสริ มการบริ หารงานโดยใช
หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 1 - 3 ขอ

มีการดาเนินการ 4 ขอ

มีการดาเนินการครบ 5 ขอ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับขององค์กร (ปีการศึกษา)

ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

4 ข้อ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิ บ ายตัวบงชี้ : ปจจั ยสนั บ สนุ นที่ ส าคั ญ ตอการเจริ ญกาวหนาของมหาวิทยาลั ยคื อผู บ ริ หารทุ กระดั บ
ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนาที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความ
กาวหนา ดูแลบุค ลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุ มชนเขามามีส วนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการ
ตัดสิน ใจ แกปญหาและกากับ ดูแล ติด ตามผลการทางานของมหาวิทยาลั ยไปในทิศ ทางที่ ถูกตอง จะทาให
มหาวิทยาลัยเจริญรุดหนา อยางรวดเร็ว

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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แนวปฏิบัติที่ดี
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ ในการวางแผน
กลยุทธ มีการนาขอมูล สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนามหาวิทยาลัย
2. มีความสามารถในการบริหารโดยคานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผูสวนไดสวน
เสีย
3. มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการกากับดูแล ติดตามผลการทางานของมหาวิทยาลัย และ
สามารถตัดสินใจแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีความสามารถดานการบริหารงานงบประมาณ บริหารรายได บริหารงานบุคคล และทรัพยากร
อื่นๆ
5. สนับ สนุ นใหบุค ลากรในมหาวิ ทยาลัยและชุมชนมี ส วนรวมในการบริหารจั ดการ ใหอานาจใน
การตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจใหรักมหาวิทยาลัย
6. สรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและ
มีจริยธรรม
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน :
1. แผนงานและ/ หรือหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะและ ภาวะผูนาของผูบริหาร
หนวยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย และหลักฐานการดาเนินงานตามหลักเกณฑดังกลาว ตลอดจนการประเมิน
และปรับปรุง
2. จานวนกิจกรรมหรือโครงการการสงเสริมและพัฒนาผู บริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจน หลักเกณฑ
ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย เชน หลักเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผูนาของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน ข
อมูลเกี่ยวกับผลงานและรางวัลดานการบริหารของผูบริหาร
4. รายงานผลการประเมินผูบริหารหนวยงานทุกระดับ
5. จานวนผูบริหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนา
6. ความสาเร็ จของแผนพั ฒนาสมรรถนะและภาวะผู น าของผู บริ หาร และการเตรียมผูบ ริหารใน
อนาคต
7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และสภามหาวิทยาลัยที่มีต อการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยของผูบริหาร
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
2. ผูบริ หารดาเนิน การบริ หารดวยหลั กธรรมาภิ บาลและใชศักยภาพภาวะผูนาที่มีอยู่โ ดยคานึ งถึ ง
ประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย
3. มีกระบวนการประเมิน ศักยภาพและผลการปฏิ บัติง านของผู บ ริหารที่ชั ดเจนและเปนที่ยอมรั บ
ในมหาวิทยาลัย
4. มีการจัดทาแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู บริหารตามผลการประเมิน และดาเนินการ
ตามแผนอยางครบถวน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 1 – 2 ขอแรก

มีการดาเนินการ 3 ขอแรก

มีการดาเนินการครบ 4 ขอ

เกณฑการประเมิน :

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ โดยอาศั ยผลการประเมินจากภายในและภายนอก
(ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

5 ข้อ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี้ : มาตรฐานอุดมศึกษาขอที่ 3 กาหนดใหมหาวิทยาลัยมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองค
ความรู ที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนใน
องคกร สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะส
งผลใหมหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู ในองคกร ประ
กอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยน
ความรู ทั้งภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู ภายในองคกร การกาหนด
แนว วิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู ในองค
กรใหดียิ่งขึ้น
แนวทางปฏิบัติที่ดี
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนและกาหนดตัวบงชี้และเปาหมายที่ชัดเจนในการจัดการความรู เพื่อ
มุงสูองคกรแหงการเรียนรู รวมทั้งมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของมหาวิทยาลัยรับทราบและเขาใจ
ตรงกันอยางทั่วถึง
2. มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานตามแผน ประเมิน แผนและปรับปรุงแผนการจัด การความรู ตาม
ระบบ PDCA อยางตอเนื่อง
3. มหาวิ ทยาลั ยมี ระบบและกลไกในการน าเอาผลการประเมิ น คุณ ภาพจากภายในและภายนอก
ดานการจัดการความรูมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยมีการนาองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรู ไปใชใหเกิดประโยชน
แกมหาวิทยาลัยและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน :
1. แผนงานดานการจั ดการความรู เ พื่อมุ งสู องคกรแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลั ยและหลั กฐาน
การดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบัง
คับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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3. ขอมูล และสารสนเทศที่เกี่ ยวของกั บการสงเสริมและพั ฒนาการจั ดการความรู้ของมหาวิทยาลั ย
เชน คาสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/ คณะกรรมการผู รับผิดชอบหลัก
ดานการจัดการความรู ฐานขอมูลดานการจัดการความรู หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน เอกสารและสื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธตางๆ
4. จานวนบุคลากรและหนวยงานที่มีการนาความรูดานการจัดการความรูไปใช ในการปฏิบัติงาน
5. จานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู
6. จานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
7. รายงานผลการปฏิ บัติ ง านที่ แสดงถึ ง ความส าเร็ จในการจั ดการความรู ของมหาวิ ทยาลั ย เชน
จานวนรางวัลตางๆ ที่บุคลากรไดรับจากการจัดการความรู ประสิทธิผลของการทางานที่เพิ่มขึ้น
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ
เผยแพรใหประชาคมของมหาวิทยาลัยรับทราบ
2. มี ก ารด าเนิ น การตามแผนจั ด การความรู แ ละประสบความส าเร็ จตามเปาหมายไมนอยกวา
รอยละ 50
3. มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสาเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความ สาเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู ให เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 1 – 2 ขอแรก

มีการดาเนินการ 3 ขอแรก

มีการดาเนินการ 4 - 5 ขอ

หมายเหตุ – การรายงานผลการดาเนินงานในตัวบ่งชี้นี้ ถ้าเป็น ก.พ.ร. และ สมศ. ให้ใช้ข้อมูลตาม
ปีงบประมาณ ถ้าเป็นการรายงานผลการดาเนินต่อ สกอ. ให้ใช้ข้อมูลตามปีการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ให้
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

4 ข้อ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี้ : คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถามหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรักองคกร
มุง มั่น ตั้ งใจปฏิ บั ติหนาที่ ต ามภาระงานที่กาหนด ผู บริ หารมี การมอบหมายงานใหกับ ผู ใตบั งคั บ บัญ ชาตาม
ศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทางานองคกรมีการ
พัฒ นาบุ ค ลากรตามสาขาวิ ช าชีพ และหาวิ ธีการที่ จะธ ารงรั กษาบุ ค ลากรที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพใหอยู กับ องคกร
ตลอดไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มี แผนระยะสั้ น และระยะยาวในการจั ด เตรี ยมบุ ค ลากร พั ฒ นา และรั กษาบุ ค ลากรอยางมี
ประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย)
2. มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความสามารถตรงกับ
ภารกิจและสาขาวิชาชีพ ทั้งดานการฝกอบรม การเขารวมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ
ตลอดจนมีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถสูงใหประสบความสาเร็จ
3. มีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและตามศักยภาพ ความถนัด ความ
สนใจของแตละคน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาป
4. มีคูมือการปฏิบัติงาน มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการทางาน โดยมีการกาหนด
เสนทางเดินของตาแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน
5. มีการจัดสวัสดิการและสรางเสริมสุขภาพที่ดีแกบุคลากร รวมทั้งการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การทางาน และสรางบรรยากาศที่ดีที่จะทาใหบุคลากรทางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองคการและนาผลมาใชในการปรับปรุงการ
บริหารงาน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิง เชน
1. แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย และหลักฐานการดาเนินงานตามแผน
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เชน หลักเกณฑการรับเขา สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เปนตน
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เชน คาสั่งแต
งตั้ง หรือมอบหมายผู รับผิด ชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/ คณะกรรมการผูรับผิด ชอบหลักดานการ
บริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล ระบบฐานขอมู ล บุ คลากรของมหาวิทยาลั ย สภาพแวดลอมที่ เ อื้อตอการทางาน
ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
4. จานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเลื่อนตาแหนง เชน การฝกอบรม การศึกษาตอ การเขา
รวมประชุมวิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหนงวิชาการ
5. สถิติการเขาออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท
6. สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ของบุคลากร
7. ความสาเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ ม ทั้งแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และ
ระยะยาว
8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และนาผลการประเมินไปปรับปรุง
9. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เชน ระดับความสาเร็จของการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลตางๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และ
นานาชาติ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรั พยากรบุค คลที่ เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติ งาน
เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตาแหนง การกาหนดเสนทางเดินของตาแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม
ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกาลังใจ มาตรการ
ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
4. มีระบบสงเสริมสนั บสนุน บุ คลากรที่ มีศั กยภาพสูง ใหมี โอกาสประสบความส าเร็ จและกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
6. มีการนาผลการประเมิ นความพึงพอใจเสนอผู บริหารระดั บสู ง และมีแนวทางในการปรับ ปรุ ง
พัฒนา เพื่อใหดีขึ้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 - 2 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 – 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 5 - 6 ขอแรก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4.1: ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เข้าประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ (ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

ร้อยละ 60

ชนิดของตัวบงชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบาย
ร้อยละอาจารย์ประจาของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศในปีการศึกษานั้น ต่อจานวนอาจารย์ประจา ทั้งนี้ให้นับอาจารย์ประจาเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริง ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ การแจงนับอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ ในแต่ ละปี การศึกษาจะไม่ นับซ้ า ถึ งแม้ว่าอาจารย์ ผู้นั้ นจะเข้าร่ วมประชุมวิชาการหรื อนาเสนอผลงาน
หลายครั้ง
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา ได้แก่
1. ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ มีการศึ กษาค้ น คว้ าตามกระบวนการ ระเบี ย บวิ ธี วิ จัยที่ เ หมาะสมกั บ
สาขาวิชา
2. การแสดงออกทางศิลปะอันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ
3. งานที่ได้รับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ
4. การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา
หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น
5. สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม และจิตรกรรม
สูตรการคานวณ
จานวนอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการใน
ปีการศึกษานั้น
จานวนอาจารย์ประจา ในปีการศึกษานั้น

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

ร้อยละ 1 - ร้อยละ 39

ร้อยละ 40 – ร้อยละ 59

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

ข้อมูลที่ต้องการ
1. จานวนอาจารย์ประจา ในปีการศึกษานั้น เฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง
2. จานวนอาจารย์ประจาที่นาเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ ในปีการศึกษานั้น
3. จานวนอาจารย์ประจาที่นาเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ในปีการศึกษานั้น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ ที่ 7.4.2 : งบประมาณสาหรั บการพัฒนาคณาจารย์ทั้ง ในประเทศและต่ างประเทศต่ อ
อาจารย์ประจา (ปีงบประมาณ)
ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

≥ 15,000 บาท

ชนิดของตัวบงชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบาย
จานวนเงิ น ที่ มหาวิ ทยาลั ยจัด สรรเพื่ อพั ฒ นาคณาจารย์ ทั้ง ในประเทศและต่ างประเทศ ต่ อจานวน
อาจารย์ประจา นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อด้วย
เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่เงินที่ใช้เพื่อ
1. การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ
2. การส่งบุคลากรไปอบรม หรือดูงาน
3. การฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์
สูตรการคานวณ
งบประมาณสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 นั้น
จานวนอาจารย์ประจาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 นั้น

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
ระหว่าง 1-9,999 บาท/คน

คะแนน 2

คะแนน 3

ระหว่าง 10,000-14,999 บาท/คน มากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท/คน

ข้อมูลที่ต้องการ :
1. จานวนอาจารย์ประจา ในปีการศึกษานั้น นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อด้วย
2. จานวนเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ในประเทศ ในปีงบประมาณนั้น
3. จานวนเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ในต่างประเทศในปีงบประมาณนั้น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4.3 : ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะใน
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ปีการศึกษา)

ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

≥ ร้อยละ 80

ชนิดของตัวบงชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบาย
ร้อยละของบุ คลากรประจาสายสนั บสนุ นที่ได้รับ การพัฒ นาความรู้ และทั กษะในวิ ชาชี พในประเทศ
และต่างประเทศ ต่อบุคลากรประจาสายสนับสนุนทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาต่อด้วย แต่จะไม่นับ
ซ้าแม้ว่าบุคลากรสายสนับสนุนท่านนั้น จะได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพหลายครั้งในปีการศึกษา
นั้น
ก็ตาม
บุคลกรสายสนับสนุน (Non-academic) หมายถึง บุคลากรสายช่วยวิชาการ สายการจัดการและธุรการ
การพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ได้แก่
1. การส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาต่อ
2. การส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน
3. การฝึ กอบรมที่ ส ถาบั น จั ด ขึ้ น เอง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อพั ฒ นาศั กยภาพของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน
สูตรการคานวณ
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในปีการศึกษานั้น
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปีการศึกษานั้น

X

100

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

ร้อยละ 1 - ร้อยละ 54

ร้อยละ 55 – ร้อยละ 79

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

ข้อมูลที่ต้องการ :
1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปีการศึกษานั้น นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาต่อด้วย
2. จานวนบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ ไ ด้ รับ การพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะในวิ ช าชี พ ในประเทศ
ในปีการศึกษานั้น
3. จานวนบุ ค ลากรสายสนั บสนุ น ที่ ไ ด้ รับ การพั ฒ นาความรู้ และทั กษะในวิ ช าชี พ ในต่ า งประเทศ
ในปีการศึกษานั้น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

5 ข้อ

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนาเขา
คาอธิบายตัวบงชี้ : ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการวางแผนระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
มหาวิ ทยาลั ย เปนระบบที่ ใ ชงานไดทั้ ง เพื่ อการวางแผนและการตั ด สิ น ใจของผู บริ หารทุ กระดั บ เพื่ อการ
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน ตลอดจน
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจ
ของผูใชมีระบบ
ปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ มีระบบสารองและกูคืน ตลอด
จนเปนระบบที่มีแผน จัดการกับเหตุการณที่ไมคาดคิด
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน :
1. นโยบายในการจัดทาระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชฐานขอมูล
4. รายงานการนาผลการประเมินในขอ 3 ไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีนโยบายในการจัดทาระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
5. มีการนาผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายกับสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กาหนด
คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)
เกณฑ์มาตรฐานในตัวบ่งนี้ครอบคลุมระบบฐานข้อมูลทั้ง 3 ด้าน ได้แก่การบริหาร การเรียนการสอน
และการวิจัยและผู้บริหารสามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจ

เกณฑการประเมิน :
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 1 ขอแรก

มีการดาเนินการ 2 ขอแรก

มีการดาเนินการ 3 - 6 ขอแรก

ตัวบ่งชี้ ที่ 7.6 : ระดั บความสาเร็ จ ในการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (ปีการศึกษา)

ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

5 ข้อ

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบงชี้ : การบริหารแบบมีส วนรวม หมายถึง การบริหารที่มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยในทางตรงหรือทางออม
การที่มหาวิทยาลัยจะมีระบบการบริหารที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้น พิจารณาจากการ
ที่มหาวิทยาลัยมีระบบการทางานที่เปนไปตามหลักการบริหารแบบมีส วนรวม ที่มีการประยุกตใชในระดับสากล
5 ประการ ดังนี้
1. มีการเปดเผยขอมูล และโปรงใสในภารกิจที่ หนวยงานดาเนินการโดยมีช องทางในการใหขอมู ล
ขาวสารแกนิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน
2. มีการรั บฟงความคิ ดเห็ นจากผู รับบริ การและประชาชนเกี่ ยวกั บ ภารกิจของมหาวิทยาลั ยอยาง
สม่าเสมอ
3. มีระบบการจัดเก็บ ขอมูลที่ไดรับจากผู รับบริการและผูที่เ กี่ยวของไปประกอบการปรับปรุงระบบ
การใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับ
บริการ ประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
4. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงาน
ของมหาวิ ทยาลั ย โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ ป รึ กษา เพื่ อ รวมกาหนดทิ ศ ทางนโยบายของ
มหาวิทยาลัย การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ภาคประชาชนมีส วนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่ เปนรู ปธรรมให
ภาคประชาชน หรื อผูที่เกี่ ยวของไดเขารวมในการติ ดตามตรวจสอบความกาวหนาของการด าเนิ นงานและ
ผลสาเร็จ ในการทางานของมหาวิทยาลัย
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน :
1. หลักฐานการดาเนินงานในเรื่องการเปดเผยขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส อยางนอย 5 ชอง
ทาง จากเอกสารตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ เว็บไซต การโฆษณา โลโก การจัดนิทรรศการ การ
แถลงขาว
2. หลักฐานการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตางๆ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น ศูนยขอมูล หองสมุด หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตูปณ.เพื่อรับเรื่องรองเรียน การจัดเวทีรับฟงความ
คิดเห็น เว็บไซต เว็บบอรด
3. หลักฐานการนาความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน ดังนี้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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3.1 มีเ จาหนาที่รับผิ ด ชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอมู ลที่ ไดจากการรั บ ฟงความ
คิดเห็น
3.2 มีผลสรุปจากระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
3.3 มีบันทึ กขอความ หรือรายงานการประชุ ม หรือการจัดสั มมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่
แสดงวามีการนาเสนอผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปกาหนด แนวทาง หรือแผนการบริหารงาน
4. หลักฐานการมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ดังนี้
4.1 คาสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชน
4.2 รายชื่ อหนวยงานหรื อองคกรหรือบุคคลที่เปนที่ป รึกษาภาคประชาชนที่เขารวมกิจกรรม
อยางตอเนื่อง
4.3 รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของที่ปรึกษาภาคประชาชน
4.4 การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ ระหวางมหาวิทยาลัยที่ปรึกษาภาคประชาชน
5. หลั กฐานการมี กระบวนการหรื อกลไกการติ ด ตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน โดยมี การ
ดาเนินงาน อยางเปนรูปธรรม ดังนี้
5.1 ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่กาหนดไวอยาง
ชัดเจน
5.2 กิจกรรมหรื อแผนงานหรื อโครงการหรือประเด็ นหรือเรื่ องที่ มีการตรวจสอบ โดยภาค
ประชาชน
5.3 รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ
เว็บไซด นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน โดยทั่วถึง
อยางนอย 3 ชองทาง
3. มีการนาความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมี
การดาเนินงานอยางเปนรูปธรรม
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดาเนินกิจกรรม
รวมกันอยางตอเนื่อง และชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 1 - 2 ขอแรก

มีการดาเนินการ 3 - 4 ขอแรก

มีการดาเนินการครบ 5 ขอ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 : ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หรือนานาชาติ (ปีการศึกษา)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คาอธิบ ายตั วบงชี้ : มหาวิทยาลั ยพึ งสงเสริมใหคณาจารยสรางและพั ฒนาผลงานทางวิ ชาการหรือวิช าชี พ
ใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย และความเปนเลิศทางวิชาการ การสงเส
ริมใหคณาจารยไดเสนอผลงานในเวทีต างๆ จนไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ จะเปนการสงเสริมใหอาจารยสรางผลงานที่มีคุณภาพและเปนเกียรติภูมิต อตนเอง มหาวิทยาลัย และ
ประเทศชาติ
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ อาจารยประจาให
นับรวมนักวิจัยและการนับผูไดรางวัลสามารถนับซ้าไดหากไดรับหลายรางวัลและสามารถนับรวมอาจารย
ประจา และนักวิจัยที่ลาศึกษาตอไดดวย
เกณฑการประเมิน :
- เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 0.1 - รอยละ 0.99

รอยละ 1 – รอยละ 1.99

1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 และ
2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูที่ไดรับ
รางวัลในขอ 1 เปนรางวัลดานการ
วิจัย หมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แตไม
ไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2

คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)
ในรอบปีการศึกษา 2551มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ)1903 คน บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)490 คน โดยในปี
การศึกษาดังกล่าวมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 90 คนและนักวิจัยลาศึกษาต่อ 50 คน ในรอบปีการศึกษาดังกล่าว
อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติใน
ด้านการวิจัย 56 คน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 27 คน และด่านอื่นๆจานวน 2 คน ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นดังนี้
ตัวตั้ง จานวนอาจารย์ประจา (รวมนักวิจัย)ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติรวมทุกประเภท =56+27 +2 = 85 คน
ตัวหาร จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด (ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) =
1903+490=2393 คน
สูตรในการคานวณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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จานวนอาจารย์ประจารวมนักวิจัยที่ได้รับผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติรวมทุกประเภท x100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด (ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)

ดังนั้น ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
= 85 x 100 = 3.55 %
2393
สาหรับเกณฑ์คะแนน 3 ในข้อ 2 ของกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัยให้คานวณ ดังนี้
ตัวตั้ง จานวนอาจารย์ประจา (รวมนักวิจัย)ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติรวมด้านการวิจัย = 56 คน
ตัวหาร จานวนอาจารย์ประจา (รวมนักวิจัย)ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติรวมทุกประเภท =56+27 +2 = 85 คน
สูตรในการคานวณ
จานวนอาจารย์ประจารวมนักวิจัยที่ได้รับผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติรวมด้านการวิจัย x100
จานวนอาจารย์ประจารวมนักวิจัยที่ได้รับผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติรวมทุกประเภท

ดังนัน้ ร้อยละของผูไ้ ด้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ต้องเป็นรางวัลด้านการวิจัย
= 56x 100 = 65.88 %
85

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 : มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา(ปีการศึกษา)

ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

5 ข้อแรก

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี้ : เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปจจัย และควบคุ ม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย (ทั้ง
ในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบัง
คับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
อนาคตใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบโดยคานึงถึงการ
บรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสาคัญ
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มี ก ารแตงตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดยองคประกอบของ
คณะกรรมการ ควรมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2. การระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ควรประกอบดวยความเสี่ยงที่ครอบคลุมในดานตางๆ ดังนี้
2) ความเสี่ยงดานงบการเงินและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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3) ความเสี่ยงดานกลยุทธ
4) ความเสี่ยงดานนโยบาย
5) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
6) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
3. การจัด ลาดับ ความสาคัญ ของความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง สามารถพิ จารณาจากมิติของโอกาสและ
ผลกระทบจากสูงมายังต่า เพื่อกาหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงที่ส งผลกระทบตอเปาหมายองค
กร ไดงายขึ้น
4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใชแนวคิดของ 4 T เขามาชวย คือ
Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอน หรือกระจาย Terminate : หยุดหรือหลีกเลี่ยง
5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใชประโยชนในการควบคุม หรือ
ลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแงโอกาสและผลกระทบได
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน :
1. แผนงานดานการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา และหลักฐาน
การดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการน าระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใชในกระบวนการบริ หารการศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย
ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่ เกี่ยวของกับการนาระบบบริ หารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา เชน คาสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผู รับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน / คณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร กลยุทธ พรอมเปาหมายของมหาวิทยาลัย
4. รายงานการวิ เ คราะหความเสี่ ยง ปจจั ยเสี่ ยงที่ จะสงผลกระทบหรื อสรางความเสี ยหายหรื อ
ความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผู มีอานาจสูงสุดของมหาวิทยาลัย
รายงานการจัด ลาดั บความส าคั ญของปจจัยเสี่ยง รายงานขั้น ตอน หรือรายละเอียดการดาเนิ น งานตามแผน
รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุ
เปาหมายตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เอกสารการประเมินผล การนาระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใชในมหาวิทยาลัย/ สานัก
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน
ทุกหนวยงานในสั งกัด รวมเปนคณะกรรมการหรื อคณะทางาน โดยผูบ ริหารระดับสู งตองมีบ ทบาทสาคัญใน
การกาหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. มีการวิ เ คราะหและระบุ ป จจั ยเสี่ ยงที่ ส งผลกระทบหรื อสรางความเสี ยหาย หรื อความลมเหลว
หรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลาดับความสาคัญของปจจัยเสี่ยง
3. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ ยง โดยแผนดั งกลาวตองกาหนดมาตรการหรื อแผนปฏิบัติการ
ในการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดาเนินการแกไข
ลดหรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4. มีการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุ ปผลการด าเนิน งานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมี การกาหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 1 - 2 ขอแรก

มีการดาเนินการ 3 – 4 ขอแรก

มีการดาเนินการครบ 5 ขอ

เกณฑการประเมิน :

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 : ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับ
บุคคล (ปีการศึกษา)

ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

5 ข้อแรก

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบงชี้ : ความสาเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง
ความสาเร็จที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบประเมินผลการดาเนินงานภายใน โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถาย
ทอดเปาประสงค ตัวบงชี้ตามพันธกิจ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบกาหนดเป
นตั ว บงชี้ ของการด าเนิ น งานและเปาหมายในระดั บ หนวยงานจนถึ งระดั บ บุ ค คล และจั ด ทาค ารั บ รองการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามเปาหมาย
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน :
1. หลักฐานที่แสดงวามหาวิทยาลัยไดจัดทาแนวทางการดาเนินการในการประเมินผลและแผนงาน
การประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย
2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร
3. หลักฐานแสดงการจัดทา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะ หรือเทียบเทา
4. หลักฐานแสดงถึงการกาหนดตัวบงชี้และเปาหมายและการจัดทาคารับรองระหวางผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลัยกับผูบริหารระดับคณะ
5. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบงชี้ และเปาหมาย
6. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดาเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลที่กาหนดไวไดครบถ
วน และสม่าเสมอ
7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
8. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดาเนิน งาน และมีผลคะแนนที่ไดจาก
การประเมินผลการดาเนินงานดังกลาว
9. หลั ก ฐานที่ แสดงถึ ง หลั กเกณฑและวิ ธี การจั ด สรรสิ่ ง จู ง ใจ โดยมี ก ารน าผลการประเมิ น ผล
การดาเนินงานมาใชประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการในการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย
3. มีการกาหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
4. มีการจัดทา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกาหนดเปาประสงคของ
แตละประเด็ น ยุทธศาสตรที่ เ กี่ย วของกั บ หนวยงานใหเชื่อมโยงกั บเปาประสงคและประเด็ นยุ ทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในระดับคณะหรือเทียบเทา
6. มีระบบในการติ ดตามผลการดาเนิ น งานตามตั วบงชี้ และเปาหมายตามค ารั บรองของผู บ ริหาร
ระดับ ตางๆ
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคารับรอง
8. มีการนาผลการประเมินผลการดาเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 1 - 4 ขอแรก

มีการดาเนินการ 5 - 7 ขอแรก

มีการดาเนินการครบ 8 ขอ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สาคัญอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัยการศึกษา โดยปกติแหลงเงินทุ น
ของมหาวิทยาลัยการศึ กษาไดมาจากงบประมาณแผนดิ น (สาหรั บสถานศึ กษาของรัฐ ) และเงิ นรายไดเชน
คาเลาเรียนของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารมหาวิทยาลัย
การศึกษาจะตองทาความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจานวนนักศึกษา ทรัพยสิน
ถาวรตอจานวนนักศึกษา คาใช้จายที่มหาวิทยาลัยใชสาหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จาแนกตามกลุ มสาขา รายได
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยการศึกษาภายหลั งจากหักงบดาเนินการทั้ง หมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย
ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน
สิ่งเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพเชิง การบริ หารจัด การดานการเงิ นของสถานศึกษาที่เ นนถึ งความโปรงใส
ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคามีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. แผนพัฒนาการเงินระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาประจาป
3. มาตรฐานการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
5. มาตรฐานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการ ส านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
6. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสานักงบประมาณ
7. รายงานงบประมาณแผนดิน (สถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได
ตัวบงชี้ จานวน 5 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน (ปีงบประมาณ)
8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจานวนนักศึกษา (บาทต่อคน)
8.2.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์ปกติ)
8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ปีงบประมาณ)
ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

1
ครบ 7 ข้อ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีแผนกล
ยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดาเนินงานโดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน ทั้ง
จากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดจากคาบารุงการศึกษา รวมทั้งรายไดอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยไดรับ มีการนา
เงินรายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจายตามหมวดตางๆ มีการจัดทา
รายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีการนาระบบโปรแกรมสามมิติด านการเงินมาใช รวมทั้ง
มีผูตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมด
ทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร
เชน คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา คาใชจาย ในการวิจัย
ค
าใชจายของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการวิชาชีพ คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒธรรมตองบดาเนินการ สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ค
าใชจายทั้งหมดตอนักศึกษา ระดับความสาเร็จของการประหยัดงบประมาณ รายจายลงทุน คาใชจาย ดานไฟฟา
น้ามันเชื้อเพลิง งบประมาณที่ประหยัดได รอยละเงินเหลือจายสุทธิตองบประมาณดาเนินการ
และตนทุนต
อหนวยผลผลิตรายหลักสูตร
แนวทางปฏิบัติที่ดี :
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย ใน
ทุกๆ ดาน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง สงเสริม
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ทั้งในสวนของการจัดหาแหลงเงิน วิธีการที่ไดมาซึ่ง
แหลงเงิน รวมทั้งวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีการจัดทาระบบฐานขอมูลทางการเงิน เพื่อใหสามารถตรวจสอบได ตลอดเวลา และสามารถนา
ขอมูลใหแตละหนวยงานนามาใชในการบริหาร และการตัดสินใจ
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลั ย สามารถปดงบบัญชี
ไดอยางนอยทุก 6 เดือน และเสนอขอมูลใหผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจ ในภาพรวมขององคกร รวมทั้งการ
นาเสนอรายงานฐานะทางการเงินใหสภามหาวิทยาลัยทราบอยางนอย ปละ 2 ครั้ง
5. รายงานทางการเงิน สามารถบงชี้ถึง ขอมูล ทางการเงิน ทุกดานที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อตรวจ ติดตาม การใชเงินของทุกหนวยงานยอย
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกาหนด ตลอดจนใหขอเสนอแนะแกหนวยงานยอย รวมทั้ง
เสนอผลการตรวจสอบภายในและภายนอกใหคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย
7. ผูบ ริหารระดั บสู งใหความสาคัญ กั บรายงานทางการเงิ น และขอเสนอแนะของของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในและภายนอก ตลอดจนขอเสนอแนะอื่ นๆจากสภามหาวิทยาลัย เพื่ อพิจารณาหาแนวทาง
ปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงตอไปนี้ :
1. แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตรทางการเงินของมหาวิทยาลัย
2. งบประมาณประจาป ของมหาวิทยาลัย
3. แหลงของงบประมาณรายได จากแหลงตางๆ
4. การจัดสรร งบประมาณ คาใชจาย ใหกับหนวยงาน
5. วิธีการใชเงิน การบันทึกบัญชี การติดตามผลการใชเงินของหนวยงาน
6. ผลจากการจัดทาระบบบัญชีสามมิติของมหาวิทยาลัย
7. ฐานขอมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย
8. รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย และการนาขอมูลทางการเงินไปใชในการตัดสินใจ
9. การคิดคาใชจายตอหัวของนักศึกษา ตนทุนผลผลิต
10. รายงานฐานะทางการเงินตอสภามหาวิทยาลัย และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
3. มีการจัดทาระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผู บริหารสามารถนาไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะห
สถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอยางเปนระบบอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนาขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหนาที่ ต รวจติ ด ตามการใชเงิ น ใหเปนไปตาม
ระเบียบ และกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนาขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 1 – 4 ขอแรก

มีการดาเนินการ 5 – 6 ขอแรก

มีการดาเนินการครบ 7 ขอแรก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 : มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน (ปีงบประมาณ)

ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

3 ข้อแรก

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี้ : การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้เกิดประโยชนสูงสุด แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานที่สอดคลองกับสถานการณในโลกยุคปจจุบัน
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน :
1. แผนงานดานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันของมหาวิทยาลัย พรอม
เปาหมายและหลักฐานการดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการบริ หารการใชทรั พ ยากรภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลั ยรวมกั น ของมหาวิ ทยาลั ย
ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกั น
ของมหาวิทยาลัย เชน คาสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผู รับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/ คณะกรรมการ
ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก รายงานผลการวิ เ คราะหความตองการในการใชทรั พ ยากรรวมกั น ของมหาวิ ท ยาลั ย
ระบบฐานขอมูล ทรั พยากรกลางที่ เชื่ อมโยงทุกหนวยงาน รายงานการประหยัด งบประมาณที่เ กิด จากการใช
ทรัพยากรรวมกัน
แนวทางปฏิบัติที่ดี :
1. มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายการบริ หารทรัพ ยากรของมหาวิ ทยาลั ยรวมทั้ง การใช ทรั พยากร
ภายในและภายนอกรวมกัน
2. มหาวิทยาลัยกาหนดกลไกการดาเนินงานบริหารและใชทรัพยากรรวมกันที่เปนรูปธรรม อาทิ การ
แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและดาเนินงาน การจัดทาแผนการใชทรัพยากร
3. มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรเชื่ อมโยงทั้งมหาวิทยาลัยและสามารถเรียกใชได
อยางคลองตัว
4. มีระบบการติดตามประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกัน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)
เกณฑ์มาตรฐานระดับ 5 มีผลการประหยัดงบประมาณให้แสดงหลักฐานการประหยัดงบประมาณจากการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน

ตัวบ่งชี้ 8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจานวนนักศึกษา (บาทต่อคน)(ปีงบประมาณ)
ค่าน้าหนัก

1

ค่าเป้าหมาย ≥ 100,000 บาท
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต

คาอธิบาย
การแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพด้านทรัพยากรการเงินของสถาบัน ในระยะ
ยาว
สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์ที่สถาบันครอบครองในฐานะนิติบุคคลตามกฎหมายโดย
จัดเป็นประเภทย่อย 3 ประเภท คือ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดิน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสินทรัพย์ถาวร
จะแสดงถึง การจัดสรรเงินของมหาวิทยาลัยที่จะนาไปใช้จ่ายในหมวดครุภัณฑ์และการก่อสร้างอาคาร
จานวนนั กศึ ก ษาเต็มเวลาเที ยบเท่ า ให้นั บรวมทั้ง ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก

สูตรการคานวณ
(สินทรัพย์ถาวรในปีงบประมาณนั้น)
(จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณนั้น)

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

ระหว่าง 1 - 64,999 บาท/คน

ระหว่าง 65,000 - 99,999 บาท/คน

 100,000 บาท/คน

ข้อมูลทีต่ ้องการ :
1. สินทรัพย์ถาวรจาแนกตามคานิยาม ได้แก่ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดิน
2. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณนั้น
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ตัวบ่งชี้ 8.2.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์ปกติ)(ปีงบประมาณ)
ค่าน้าหนัก

1

ค่าเป้าหมาย 5-9.99 % และ -5-(-9.99) % ของเกณฑ์
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต

คาอธิบาย
ค่าใช้จ่ายที่สถาบันอุดมศึกษาสาหรับใช้ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีต่ อ หัว จาแนก
ตามกลุ่ มสาขา ค่า ใช้ จ่า ยทั้ งหมด หมายถึ ง งบหมวดเงิ นเดือ น ค่าตอบแทน ค่า ใช้ สอย ค่าวั สดุ ค่ า
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ให้คิดตามปีงบประมาณ
เกณฑ์ปกติของค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(- แพทยศาสตร์
= 395,208 บาทต่อคน
- เภสัชศาสตร์
= 127,152 บาทต่อคน
- ทันตแพทยศาสตร์
= 327,426 บาทต่อคน
- พยาบาลศาสตร์
= 102,880 บาทต่อคน
- เทคนิคการแพทย์/ สาธารณสุขศาสตร์/
สหเวชศาสตร์
= 119,905 บาทต่อคน)
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
= 66, 338 บาทต่อคน
3. วิศวกรรมศาสตร์
= 70, 312 บาทต่อคน
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์
= 71, 394 บาทต่อคน
5. เกษตรศาสตร์
= 109, 910 บาทต่อคน
6. บริหารธุรกิจฯ
= 62, 532 บาทต่อคน
7. ครุศาสตร์
= 90, 610 บาทต่อคน
8. ศิลปกรรมศาสตร์
= 65, 494 บาทต่อคน
9. สังคมศาสตร์
= 45, 587 บาทต่อคน

สูตรการคานวณ :
(ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น)
(จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณ
นั้น)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

 ±10 % หรือ  - 10 %
ของเกณฑ์

5-9.99 % และ -5-(-9.99) %
ของเกณฑ์

(-4.99)-4.99) % ของเกณฑ์

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลทีต่ ้องการ
1. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
2. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ในปีงบประมาณนั้น

ตัวบ่งชี้ 8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาเนินการ (ปีงบประมาณ)

ค่าน้าหนัก

1

ค่าเป้าหมาย +5-9 % หรือ > 15% ของงบดาเนินการ
ชนิดของตัวบงชี้ : ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบาย
รายได้ทั้งหมดของสถาบันภายหลังที่หักค่าใช้จ่ายดาเนินการทั้งหมดออกแล้ว โดยแสดงในรูป
ของร้อยละของงบดาเนินการ เป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริห ารจัดการด้า นการเงิน
ของสถาบันอุดมศึกษา และใช้บ่งบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพด้านทรัพยากรการเงินของ
สถาบันในระยะยาว ทั้งนี้ ให้คิดตามปีงบประมาณ
งบดาเนินการ ได้แก่ งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้ สอย ค่าวั สดุ ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคาโดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบดาเนินการคิด
จาก ทั้งสองแหล่ง คือ จากงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน) ทั้งนี้ให้
คิดตามปีงบประมาณ

สูตรการคานวณ
(เงินเหลือจ่ายสุทธิในปีงบประมาณนั้น)
(งบดาเนินการในปีงบประมาณนั้น)

x 100

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

1-4 % ของงบดาเนินการ

+5-9 % หรือ > 15% ของ
งบดาเนินการ

+10-15 % ของงบดาเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ข้อมูลทีต่ ้องการ
1. งบดาเนินการที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ จาแนกตามคณะ/ กลุ่มสาขาวิชา
2. งบดาเนินการในปีงบประมาณนั้น ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคาโดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) งบดาเนินการ
คิดจากทั้งสองแหล่ง คือ จากงบประมาณแผ่นดิน และงบเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน)

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เปนปจจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนาเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะตองมีการ
พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องและมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิด
นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ตัวบงชี้ จานวน 3 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา (ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

7 ข้อแรก

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิบ ายตัวบงชี้ : การประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในเปนภารกิ จของมหาวิ ทยาลัยตามที่ กาหนดไวใน
พระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่ ง มหาวิ ทยาลั ยตองสรางระบบและกลไกในการควบคุ ม
ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงคและระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัยและโดยหนวยงานตนสังกั ด ตลอดจนหนวยงานที่เ กี่ยวของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ทั้ ง นี้ ถื อวาการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในเปนสวนหนึ่ ง ของกระบวนการบริ หาร การศึ กษาที่ ต อง
ดาเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวา มหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มหาวิทยาลั ยจัด ใหมีระบบและกลไกการประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในที่ เ ปนสวนหนึ่ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษา โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. มีการกาหนดมาตรฐาน ตั วบงชี้ และเกณฑคุณ ภาพที่ สอดคลองกับ มาตรฐานการอุด มศึ กษา
มาตรฐานและกฎเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนสอดคลองกับเอกลักษณของมหาวิทยาลัย โดยตัวบงชี้ที่พัฒนา
ขึ้นตองครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนาเขา กระบวนการและผลผลิต ตลอดจนเป
น ตัวบงชี้ที่สามารถรองรับการประเมินภายนอกโดยหนวยงานตางๆ
3. มี การด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาที่ ส มบู รณทั้ ง การตรวจติ ด ตามการด าเนิ น งานการ
ประเมินคุณภาพการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกจนเปนวัฒนธรรมองคกร
4. มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบฐานขอมูล
และ มีการสงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน :
1. แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหลักฐานการดาเนินงานตามแผน
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุงโดยการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารทุกระดับ
2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตั้ง
แตการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ และแนวปฏิบัติ
ที่ เกี่ยวของ
3. ขอมูล และสารสนเทศที่เ กี่ยวของกั บการบริหารงานประกั นคุ ณภาพ เชน คาสั่ งแตงตั้ง หรื อ
มอบหมายหนวยงานหรือผูรับผิดชอบ คูมือการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ฐานขอมูลที่ใชในการประกัน
คุณภาพ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหเขมแข็งและเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารงาน โดยการมีสวนรวมของประชาคม ขอมู ลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุน กระบวนการจัดการความรูเรื่องการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มี ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ การพั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัย
2. มี การกาหนดนโยบายและใหความส าคั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพจากคณะกรรมการระดั บ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. มีการกาหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการด าเนิ น งานดานการประกั น คุ ณ ภาพที่ ค รบถวน ทั้ง การควบคุ มคุ ณ ภาพ การติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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6. มีระบบฐานขอมูล และสารสนเทศที่สนั บสนุ นการประกั นคุณ ภาพการศึกษา และใชรวมกั นทั้ ง
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 - 3 ขอแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 4 ขอแรก

มีการดาเนินการ 5 - 7 ขอแรก

ตัวบ่ง ชี้ที่ 9.2 : มีระบบและกลไกการให้ ความรู้ และทั กษะด้านการประกันคุณ ภาพแก่ นัก ศึก ษา
(ปีการศึกษา)

ค่าน้าหนัก

1

เป้าหมาย :

7 ข้อ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการถายทอดองคความรู ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อ สงเสริมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง รวมทั้งจัดระบบใหทุกกิจกรรมหรือโครงการของ
นักศึกษา มีการประกันคุณภาพ ทุกกิจกรรมหรือโครงการ
แนวปฏิบัติที่ดี :
1. มีระบบและกลไกในการสรางความรูความเขาใจและทักษะดานประกันคุณภาพใหกับนักศึกษา
2. มีระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
3. มีระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษานาความรูดานประกันคุณภาพ กระบวนการ คุณภาพ เชน 5
ส. PDCA ไปใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา
4. การติด ตามประเมิ นผลและพัฒ นาการประกั นคุณภาพการศึกษา ทั้งกิ จกรรมที่ดาเนินการโดย
นักศึกษา และที่นักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขอมูลอางอิงสาหรับผูประเมิน :
1. แผนงานการสงเสริ มใหนั กศึ กษามี ค วามรู และทั กษะดานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัย และหลักฐานการดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
2. โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาและนาไปใชใน
กิจกรรมนักศึกษาและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ
มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานาความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม หรือโครงการนักศึกษา
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหวางมหาวิทยาลัย
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกั นคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดาเนิ นการ และในสวนที่
นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
7. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 - 3 ขอแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการ 4 – 5 ขอแรก

มีการดาเนินการ 6 - 7 ขอแรก

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 : ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา)
ค่าน้าหนัก
เป้าหมาย :

1
5 ข้อแรก

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการดาเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในที่กาหนดขึ้นทั้งในระดับ มหาวิทยาลั ยและหน่ว ยงานย่อย
ตลอดจนถึงในองค์การนักศึกษา ทั้งนี้ โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนมีการนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพระหว่างบุคคลและหน่วยงานตลอดจนมีนวัตกรรมหรือมีแบบอย่างที่ดีในการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :
1. รายงานการตรวจติดตามภายในสถาบันทุกระดับ
2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4. นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันพัฒนาขึ้น หรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
หรือการเป็นแหล่งอ้างอิงของหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนผลการพัฒนา หรือมูลค่าเพิ่ม (value added) จากการ
ประกันคุณภาพภายใน
5. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และบุคลากร
6. รายงานผลการประกั น คุ ณภาพการศึ กษาภายในที่ ส่ง ผลต่ อคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต คุ ณภาพงานวิ จัย
ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย/ สานั ก
อย่างต่อเนื่อง
2. มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในโดยสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จและพั ฒ นาการของ
มหาวิทยาลัย
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
คาอธิบายเพิ่มเติม (สกอ.)
เกณฑ์มาตรฐานระดับ 3 ให้พิจารณาจากการส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กาหนด (ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา (ดู
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา)
4. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
5. มี น วั ต กรรมด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพที่ หน่ ว ยงานพั ฒ นาขึ้ น หรื อมี การจั ด ทาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินงาน 1 – 2 ขอแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินงาน 3 ขอแรก

มีการดาเนินงาน 4 – 5 ขอแรก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คาชี้แจงเพิ่มเติมในการนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้
1. จะต้องประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ทุกตัว หากตัวบ่งชี้ใดที่ยังไม่มีข้อมูลหรือไม่มีผลดาเนินการ ให้มี
ผลการประเมินเป็น 0
2. ตัวบ่ งชี้ที่มีเกณฑ์มาตรฐานเป็น ระดั บ ต้องมีการด าเนิ นการเรี ยงตามล าดับ ไม่ว่ าเป็ นเกณฑ์ การ
ประเมินคะแนน 1 หรือ 2 หรือ 3 ทั้งนี้หากมีการดาเนินการบางข้อและไม่ได้เรียงตามลาดับ จะไม่ได้
คะแนนการประเมิน
3. การเก็ บ ข้ อมู ล ในตั ว บ่ ง ชี้ ที่ระบุ ใ ห้ ใ ช้รอบปี ง บประมาณ หรื อปี ป ฏิ ทิน ให้ ใ ช้ ปี พ.ศ. ที่ ต รงกั น กั บ ปี
การศึกษาที่ประเมิน เช่น เก็บข้อมูลเพื่อประเมินปีการศึกษา 2551 จะต้องเก็บข้อมูลในปีงบประมาณ
2551 ด้วยเช่นกัน และกรณีที่ใช้ปีปฏิทินจะเป็น ปี พ.ศ. 2551 ด้วย
4. การนับจานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก
ที่เปิดสอน หากหลักสูตรระดับปริ ญญาโทที่เปิดสอนทั้ง แผน ก และแผน ข ให้นั บเฉพาะหลักสูต ร
ระดับปริญญาโทที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน แผน ก เท่านั้น หากหลักสูตรดังกล่าวมีแต่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนใน แผน ข จะไม่นามาคิดคานวณ
5. อาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง หมายถึง อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสัญญา
จ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาการทางานดังนี้
- 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน
- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนามานับได้
6. กรณีตัวบ่งชี้ที่เป็นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน การคิดจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง ให้อนุโลม
ใช้จานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติจริงในปีการศึกษานั้นแทน
7. การนับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ) กรณีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานน้อยกว่า
6 เดือนให้อนุโลมนับเป็นผู้ลาศึกษาต่อ
8. สาหรับการคานวณให้นาหลักการปัดเศษมาใช้ดังนี้
หากผลการปฏิ บั ติ ง านไม่ เ ป็ น เลขจ านวนเต็ ม ให้ แ สดงผลโดยใช้ ท ศนิ ย ม 2 หลั ก และถ้ า ผล
การปฏิ บั ติง านมี ทศนิยมมากกว่ า 2 หลัก ให้ ใ ช้ หลั กการปัด เศษตามหลั กสากลโดยให้ ปัด ขึ้ น จาก
ทศนิยมตาแหน่งที่ 3
ตัวอย่างเช่น
69.99
แสดงผลเป็น
69.99
69.9945
ปัดเศษและแสดงผลเป็น 69.99
69.9956
ปัดเศษและแสดงผลเป็น 70.00
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ในการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษานั้ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ ส าคั ญมาก คือ การ ประเมิ น ตนเอง
(Self Assessment) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน ผลการดาเนินงานของหน่วยงานของตนเอง โดย
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ และผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีการจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง
(Self Assessment Report) เป็ นลายลัก ษณ์อั กษร เพื่อ แจ้ง ให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบและเสนอต่อผู้บริหารองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
รายงานการประเมินตนเองเป็นเอกสารที่มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สานัก หรือภาควิ ชา จัดทา
ขึ้
น
เ
พื่
อ
รายงานผลของการประเมิน หน่วยงานตนเองภายหลังจากที่ได้ดาเนิ นการควบคุมคุณภาพการศึกษา
มาแล้วระยะเวลาหนึ่ง และเป็นเอกสารสาคัญในกระบวนการของการตรวจสอบและการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก
4.1 วัตถุประสงค์ของรายงานการประเมินตนเอง
1. นาเสนอข้อมูลของหน่วยงาน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
พันธกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร และสถานภาพปัจจุบัน
2. รายงานผลการดาเนินงานหรือความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ
คุณภาพ หรือปัจจัยควบคุมคุณภาพที่หน่วยงานกาหนด
3. วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน รวมทั้งเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อคิดเห็นเกี่ ยวกับแนวทางการ
พัฒนาองค์ประกอบคุณภาพให้เข้มแข็งขึ้น และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
4. เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา
5. เผยแพร่ผลการดาเนินงานเสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
4.2 ขั้นตอนการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
1. ขั้นเตรียมการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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1.1 คณะ สถาบัน สานัก กาหนดบุคคลหรือคณะกรรมการรับผิดชอบจัดทารายงานการ
ป
ร
ะ
เ
มิ
น
ตนเอง
1.2 คณะ สถาบัน สานัก ก าหนดแนวทางการเขียน รายงานการประเมิ นตนเอง และ
ช่
ว
ง
เ
ว
ล
า
เ
ส
น
อ
รายงานการประเมิ นตนเอง ซึ่ง ควรสอดคล้องกับกาหนดการตรวจสอบ/ประเมิ น
คุณภาพของ หน่วยงาน
1.3 บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบวางแผนการปฏิบัติงานและระบุข้อมูล และ
แหล่งข้อมูลที่จะนามาใช้ในการเขียนรายงาน
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 บุ ค คลหรื อ คณะกรรมการที่ รั บผิ ดชอบศึ ก ษา หน่ ว ยงานตนเองตามแนวทางที่
หน่วยงานกาหนด
2.2 เขียนรายงานตามแนวทางที่หน่วยงานกาหนด
2.3 นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็น
2.4 ปรับปรุงรายงาน
3. ขั้นสุดท้าย
3.1 เสนอรายงานการประเมิ น ตนเองต่อ มหาวิ ท ยาลั ย หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ ง และ
สาธารณชน
4.3 สาระของรายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเองควรประกอบด้วย
1. ปกควรระบุว่าเป็นรายงานการประเมินตนเอง
- ระบุ วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ รับ การตรวจสอบและประเมิ น ระบบการประกั น คุณ ภาพ
การศึ ก ษาภายใน /เพื่อ รับการตรวจสอบและประเมิ น ระบบการประกั น คุณภาพ
การศึกษาภายนอก
- ระบุชื่อหน่วยงานที่จัดทา
- ระบุ วันที่ เดือน พ.ศ.ที่จัดทา
2. คานา เขียนโดยหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และจุดเน้นของการจัดทารายงาน
แ
ล
ะ
ช่วงเวลาของข้อมูลที่นาเสนอ
3. ส่วนประกอบของสาระ
3.1 ส่วนนา เป็นการนาเสนอสาระสรุปลักษณะสาคัญของหน่วยงาน ประกอบด้วย
(1) ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติ ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
(2) ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน และโครงสร้างการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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(3) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
(4) ข้อมูลสารสนเทศหรือผลของพันธกิจหลักที่ หน่วยงานเน้นในการประกันคุณภาพ
การศึกษา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร นักศึกษา บุคลากร งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม อาคาร สถานที่ งบประมาณ เป็นต้น
(5) สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาและเป้าหมายสาคัญใน
ปีปัจจุบัน
3.2 ส่วนสาระ เป็นการรายงานผลการดาเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัว
บ่งชี้
ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกาหนดไว้ 9 องค์ประกอบ
ได้แก่ (1) ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนดาเนิน การ (2) การเรียนการสอน (3)
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
(4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม (6) การทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม (7) การบริหารและ การจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ (9) ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
ทั้งนี้ ให้คณะ/หน่วยงาน จัดทารายงานผลการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตาม ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ,
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)ดังนี้
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3.3 ส่วนสรุป
(1) สรุปผลการประเมิน
(2) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงขององค์ประกอบแต่ละด้าน
4. ภาคผนวก ประกอบด้วยข้อมูล รายละเอียด เพื่อทาให้ รายงานมีความสมบูรณ์ชัดเจนขึ้น
ตัวอย่างเช่น
(1) รายการเอกสารอ้างอิงที่อ้างถึงในรายงานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ข้อมูลพื้นฐานผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน
(3) รายชื่อ ผู้บริห ารและคณะกรรมการการประกั นคุณภาพการศึ ก ษาภายในของ
หน่วยงาน
4.4 ปัจจัยสนับสนุนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
1. การเห็นความสาคัญและความเข้าใจของผู้บริหารและบุคลากรต่อรายงานการประเมินตนเอง
2. การสนับสนุนของผู้บริหารในเรื่องนโยบาย บุคลากร งบประมาณ สถานที่
3. ฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
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ตัวอย่าง แบบรายงานที่ควรต้องปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง ดังนี้
1. ตารางที่ ส 1. ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ประเภทสถาบันทีเ่ น้นวิจัยฯ
องค์ประกอบคุณภาพ

1

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
(ตามเกณฑ์ม.อุบลฯ)

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์แผนดาเนินงานและมีการกาหนดตัว
บ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนให้ครบทุก
ภารกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
การปฏิบัติงานที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อัตลักษณ์ของหน่วยงานจานวน 3 ตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด
2.1.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด
2.1.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และ
ศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา
2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ผลการ
ดาเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
(ตามเกณฑ์ม.อุบลฯ)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทางานตรงสาขาที่
สาเร็จการศึกษา (นับเฉพาะปริญญาตรี)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับ
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สาเร็จ
การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทาหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาต่อจานวนนักศึกษา
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาได้รับทุนทาวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจา
4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาได้รับทุนทาวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

องค์ประกอบคุณภาพ

170

เป้าหมาย1
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ผลการ
ดาเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
(ตามเกณฑ์ม.อุบลฯ)

*ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา (เฉพาะสถาบัน
ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่
สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน
5.1.1 มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
(ระดับ)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจา
5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และ สร้าง
เสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจานวนนักศึกษา
6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา
และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดาเนินการ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ ในระดับสากล
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

ผลการ
ดาเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
(ตามเกณฑ์ม.อุบลฯ)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/
หรือนาเสนอผลงานวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
7.4.2 งบประมาณสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศต่ออาจารย์ประจา
7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
ร่วมกัน
8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจานวนนักศึกษา (บาทต่อคน)
8.2.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์
ปกติ)
8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาเนินการ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้าน
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ผลการ
ดาเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
(ตามเกณฑ์ม.อุบลฯ)

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความสาเร็จของการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

2. ตารางที่ ส 2. ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประเภทสถาบันที่เน้นวิจัยฯ
มาตรฐานการอุดมศึกษา

1

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ)

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทางานตรงสาขาที่
สาเร็จการศึกษา (นับเฉพาะปริญญาตรี)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับ
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สาเร็จ
การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์แผนดาเนินงานและมีการกาหนดตัว
บ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนให้ครบทุก
ภารกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
การปฏิบัติงานที่กาหนด
1.3.1 – 1.3.3 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ผลการ
ดาเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
(ตามเกณฑ์ ม.อุบลฯ)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ ในระดับสากล
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/
หรือนาเสนอผลงานวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
7.4.2 งบประมาณสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศต่ออาจารย์ประจา
7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดั บบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
ร่วมกัน
8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจานวนนักศึกษา (บาทต่อคน)
8.2.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์
ปกติ)
8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้าน
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด
2.1.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด
2.1.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์
และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา
2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทาหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาต่อจานวนนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาได้รับทุนทาวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจา
4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาได้รับทุนทาวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา
*ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา (เฉพาะสถาบัน
ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่
สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน
5.1.1 มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
(ระดับ)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจา
5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และ สร้าง
เสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจานวนนักศึกษา
6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา
และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดาเนินการ
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน

3. ตารางที่ ส 3. ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ ประเภทสถาบันที่เน้นวิจัยฯ
มุมมองด้านการบริหารจัดการ

1

เป้าหมาย
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1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ /
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องค์กรหรือชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (นับเฉพาะปริญญา
ตรี)
2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทางานตรงสาขาที่
สาเร็จการศึกษา (นับเฉพาะปริญญาตรี)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ (นับเฉพาะปริญญาตรี)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บัณฑิต (นับเฉพาะปริญญาตรี)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สาเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (หมายเหตุ - สมศ.เกณฑ์เป็นจานวน) (นับซ้าได้
หากนักศึกษาหรือศิษย์เก่าผู้นั้นได้รับรางวัลหรือการประกาศ
เกียรติคุณหลายครั้ง)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาต่อจานวนนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตามเป้าหมายของสถาบัน
5.1.1 มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
(ระดับ)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อ อาจารย์
ประจา (ไม่นับซ้า)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจา
5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
เฉลี่ยคะแนนด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ด้านกระบวนการภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและมีการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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กาหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
ให้ครบทุกภารกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กาหนด
1.3.1 – 1.3.3 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด
2.1.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด
2.1.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด
2.2.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และ
ศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา
2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และ สร้าง
เสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจานวนนักศึกษา
6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา
และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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เฉลี่ยคะแนนด้านกระบวนการภายใน
3. ด้านการเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาได้รับทุนทาวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจา
4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาได้รับทุนทาวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
ร่วมกัน
8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจานวนนักศึกษา (บาทต่อคน)
8.2.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์
ปกติ)
8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาเนินการ
เฉลี่ยคะแนนด้านการเงิน
4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา (ใม่นับซ้า)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/
หรือนาเสนอผลงานวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
7.4.2 งบประมาณสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศต่ออาจารย์ประจา
7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การ
เรียนการสอนและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (นับซ้าได้
หากได้รับหลายรางวัล และสามารถนับรวมอาจารย์ประจาที่ลา
ศึกษาต่อได้ด้วย)
เฉลี่ยคะแนนด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม

4. ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามแบบ ป.1 แยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ค่า
เป้าหมาย

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ตัวตั้ง

สกอ.

คณะ
ตัวหาร

ผลลัพธ์ (
% หรือ
สัดส่วน /
ระดับ)

สกอ. คณะ

ผลการ
ประเมิน
เทียบกับ
เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการดาเนินการ
1.1
มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธ์ แผนการดาเนินงานและมี
การกาหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

181

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ค่า
เป้าหมาย

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ตัวตั้ง

สกอ.

คณะ
ตัวหาร

ผลลัพธ์ (
% หรือ
สัดส่วน /
ระดับ)

สกอ. คณะ

ผลการ
ประเมิน
เทียบกับ
เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

ความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนให้ครบทุกภารกิจ

1.2

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่
กาหนด

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
เผยแพร่ต่อจานวนวิทยานิพนธ์
ปริญญาโททั้งหมด
2.1.3 ร้อยละของบทความจาก
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวนวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกทั้งหมด
2.2

มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ / ประสิทธิภาพของ
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบ
ห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ค่า
เป้าหมาย

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ตัวตั้ง

สกอ.

คณะ
ตัวหาร

ผลลัพธ์ (
% หรือ
สัดส่วน /
ระดับ)

สกอ. คณะ

ผลการ
ประเมิน
เทียบกับ
เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา
2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2.3
มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ซึ่งบุคคล
องค์กรหรือชุมชนภายนอกมีส่วน
ร่วม
2.4
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจานวนอาจารย์ประจา
2.5

สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิ ป.
ตรี ป.โท ป.เอก หรือเทียบเท่าต่อ
อาจารย์ประจา

2.6

สัดส่วนของอาจารย์ที่ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์

2.7

มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย์
มีระบบและกลไกสนับสนุนให้
อาจารย์ประจาทาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทาและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (นับ
เฉพาะปริญญาตรี)

2.8

2.9

2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้ทางานตรงสาขาที่สาเร็จ
การศึกษา (นับเฉพาะปริญญาตรี)
2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไป
ตามเกณฑ์ (นับเฉพาะปริญญา
ตรี)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

183

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
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ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ตัวตั้ง

สกอ.

คณะ
ตัวหาร

2.11

2.12

2.13

ผลลัพธ์ (
% หรือ
สัดส่วน /
ระดับ)

สกอ. คณะ

ผลการ
ประเมิน
เทียบกับ
เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต
(นับเฉพาะปริญญาตรี)
ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่
สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่าน
มา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (นับซ้าได้หาก
นักศึกษาหรือศิษย์เก่าผู้นั้นได้รับ
รางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณ
หลายครั้ง)
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทาหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

3. พัฒนานักศึกษา
3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า

3.2

มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์

3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาต่อจานวนนักศึกษา

4. การวิจัย
4.1

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

4.2

มีระบบบริหารจัดการความรู้จาก
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ค่า
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ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ตัวตั้ง

สกอ.

คณะ
ตัวหาร

ผลลัพธ์ (
% หรือ
สัดส่วน /
ระดับ)

สกอ. คณะ

ผลการ
ประเมิน
เทียบกับ
เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

4.3

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจา
4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาได้รับทุน
ทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจา

4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาได้รับทุน
ทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจา
4.4
ร้อยละของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นาไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติต่อจานวน
อาจารย์ประจา (ใม่นับซ้า)
4.5

ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิง (Citation) ใน
refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจา

5. บริการวิชาการ
5.1

มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมตามเป้าหมาย
ของสถาบัน

5.1.1 มีการนาความรู้และประสบการณ์
จากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย (ระดับ)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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สกอ.

คณะ
ตัวหาร

5.2

5.3

ผลลัพธ์ (
% หรือ
สัดส่วน /
ระดับ)

สกอ. คณะ

ผลการ
ประเมิน
เทียบกับ
เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วน
ร่วมในการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก
สถาบัน เป็นกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ต่อ อาจารย์
ประจา (ไม่นับซ้า)
ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ ต่อ อาจารย์ประจา

5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันใน
การบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
สังคมต่ออาจารย์ประจา
5.4
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

6. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1

มีระบบและกลไกในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์
พัฒนา และ สร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจานวน
นักศึกษา
6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้
ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้าง
เสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่องบดาเนินการ

7. การบริหารและจัดการ
7.1

สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการและสามารถ
ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ใน
ระดับสากล

7.2

ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับ
ของสถาบัน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ตัวตั้ง

สกอ.

คณะ
ตัวหาร

7.3

มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การ
เรียนรู้

7.4

มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ
ธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ (
% หรือ
สัดส่วน /
ระดับ)

สกอ. คณะ

ผลการ
ประเมิน
เทียบกับ
เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เข้า
ร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือ
นาเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

7.4.2 งบประมาณสาหรับการพัฒนา
คณาจารย์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศต่ออาจารย์ประจา
7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจาสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
7.5
ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหาร การเรียนการสอนและ
การวิจัย
7.6

ระดับความสาเร็จในการเปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา

7.7

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับ
รางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
(นับซ้าได้หากได้รับหลายรางวัล
และสามารถนับรวมอาจารย์ประจา
ที่ลาศึกษาต่อได้ด้วย)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวตั้ง

สกอ.

คณะ
ตัวหาร

7.8

มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมา
ใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

7.9

ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล

ผลลัพธ์ (
% หรือ
สัดส่วน /
ระดับ)

สกอ. คณะ

ผลการ
ประเมิน
เทียบกับ
เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

8. การเงินและงบประมาณ
8.1

มีระบบและกลไกในการจัดสรร
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ

8.2

มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันร่วมกัน

8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจานวนนักศึกษา
(บาทต่อคน)
8.2.2 ค่ า ใช้ จ่ า ย ทั้ ง ห มด ต่ อ จ า น ว น
นั ก ศึ ก ษา (ร้ อ ยละของเกณฑ์
ปกติ)
8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อ
งบดาเนินการ

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1

มี ร ะบบและกลไกกา รปร ะกั น
คุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา

9.2

มี ร ะบบและกลไกการให้ ความรู้
และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา

9.3

ระดับความสาเร็จของการประกั น
คุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ค่า
เป้าหมาย

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ตัวตั้ง

สกอ.

คณะ
ตัวหาร

ผลลัพธ์ (
% หรือ
สัดส่วน /
ระดับ)

ผลการ
ประเมิน
เทียบกับ
เป้าหมาย

สกอ. คณะ

ข้อเสนอแนะ

รวม

ภาคผนวก ประกอบด้วยเอกสารเพิ่มเติมที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง และเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ คุณภาพ
โดยจัดไว้ในส่วนสุดท้ายของรายงาน เช่น
1. รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน
2. รายการเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา
4. เอกสารเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น แบบสารวจเรื่องบัณฑิต
แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ
5. ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา (Common Data Set) ดังนี้

ตารางการกรอกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจาปีการศึกษา 2552
คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / สานัก / ศูนย์......................................................มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การรายงานข้อมูลให้รายงานในรอบปีการศึกษา ยกเว้นเฉพาะที่ระบุให้ใช้รอบปีงบประมาณ
ข้อมูลปีการศึกษา
ลาดับ

รายการ
2550

2551

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ (ใช้ปีงบประมาณ)
1

จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ

2

จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปีที่บรรลุเป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
3

หลักสูตร
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
3.2 ระดับปริญญาตรี
3.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก)
3.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข)
3.5 ระดับปริญญาเอก

4

จานวนหลักสูตรที่มีจานวนและคุณวุฒิอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2548 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ข้อมูลปีการศึกษา
ลาดับ

รายการ
2550

2551

- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
5

จานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารย์มีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก

6

จานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษาครบถ้วนตามที่
ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก

7

จานวนหลักสูตรที่จัดทาขึ้นใหม่หรือที่ปรับปรุงและจานวนหลักสูตรที่ยังไม่มีการปรับปรุงซึ่ง
มีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องค์กรภายนอกมีส่วนร่วม
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก

8

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)

9

วิทยานิพนธ์
จานวนบทความวิทยานิพนธ์ ป.โทที่ตีพิมพ์เผยแพร่
จานวนบทความวิทยานิพนธ์ ป.โททั้งหมด
จานวนบทความวิทยานิพนธ์ ป.เอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ลาดับ

รายการ
2550

2551

จานวนบทความวิทยานิพนธ์ ป.เอกทั้งหมด
นักศึกษา
10

จานวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)

11

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร (ปีงบประมาณ)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)

12

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร (ปีการศึกษา)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)

13

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับค่ามาเป็นปริญญาตรี
(ปีงบประมาณ)
- จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคปกติ)
- จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ข้อมูลปีการศึกษา
ลาดับ

รายการ
2550

14

2551

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับค่ามาเป็นปริญญาตรี (ปี
การศึกษา)
- จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคปกติ)
- จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคพิเศษ)
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษา

บัณฑิต
15

จานวนบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมด

16

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

17

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงานทา

18

จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

19

จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์หลังสาเร็จการศึกษา

20

จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าเกณฑ์หลังสาเร็จการศึกษา
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นต่ากว่าเกณฑ์หลังสาเร็จการศึกษา

21
22

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทางานตรงสาขาที่สาเร็จการศึกษา (นับเฉพาะปริญญา
ตรี)

23

ระดับความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต (เทียบจากค่าระดับ 5)

24

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ

25

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ

26

จานวนศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
อาจารย์

27

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

28

จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ

29

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

30

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ลาดับ

รายการ
2550

31

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

32

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ไม่มีตาแหน่งวิชาการ

33

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

34

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์

35

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์

36

จานวนอาจารย์ประจาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

37

จานวนอาจารย์ประจาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

38

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัย

39

จานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ

40

จานวนผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมการการเรียนการสอนของคณาจารย์

2551

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
41

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการนักศึกษา (เทียบจากค่า 5 ระดับ)

42

จานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม
- จานวนกิจกรรมวิชาการ
- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
- จานวนกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
- จานวนกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
- จานวนกิจกรรมนันทนาการ
- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
- จานวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

43

- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
จานวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงาน
งานวิจัย และ/หรือวิทยานิพนธ์
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2552

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

193

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

ข้อมูลปีการศึกษา
ลาดับ

รายการ
2550

2551

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ด้านกีฬา สุขภาพ
- ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
44

- ด้านสิ่งแวดล้อม
จานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติจาก
ผลงาน งานวิจัย และ/หรือวิทยานิพนธ์
- ด้านวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ด้านกีฬา สุขภาพ
- ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

45

- ด้านสิ่งแวดล้อม
จานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ
จากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ์

46

จานวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านศิลปะและวัฒนธรรม

47

จานวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณยกย่องระดับชาติและนานาชาติ
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ด้านกีฬา สุขภาพ
- ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

48

- ด้านสิ่งแวดล้อม
จานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษาที่ได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติ
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2552

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

194

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

ข้อมูลปีการศึกษา
ลาดับ

รายการ
2550

2551

- ด้านกีฬา สุขภาพ
- ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- ด้านสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
49

จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์(ใช้รอบปีงบประมาณ)
- จานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน
- จานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน

50

จานวนอาจารย์ประจาที่ได้รับทุนวิจัย (ใช้รอบปีงบประมาณ)
- จานวนที่ได้รับทุนจากภายนอกสถาบัน
- จานวนที่ได้รับทุนจากภายในสถาบัน

51

จานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ไม่นับซ้า)
- จานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ
- จานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ
- จานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

52

- จานวนผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์ระดับชาติหรือนานาชาติ
จานวนบทความวิจัยที่ได้รับอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
53

จานวนอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
- ที่ปรึกษา
- กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน
- กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติ
- อาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

54

จานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ

55

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพ

56

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (จากผลสารวจของ ก.พ.ร. กรณี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2552

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

195

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

ข้อมูลปีการศึกษา
ลาดับ

รายการ
2550

2551

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
57

จานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

58

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและ
วัฒนธรรม
งบดาเนินการ

59

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
60

จานวนอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานวิชาการ
- ในประเทศ

61

- ต่างประเทศ
จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ
- ในประเทศ

62
63

- ต่างประเทศ
จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจา (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
- ในประเทศ

67

- ต่างประเทศ
จานวนรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติที่อาจารย์ประจาได้รับ
- ในประเทศ

- ต่างประเทศ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (ใช้รอบปีงบประมาณ)
68

รายรับทั้งหมดของสถาบัน

69

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ

70

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน

71

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน

72

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ

73

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

74

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2552

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552

196

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

ข้อมูลปีการศึกษา
ลาดับ

รายการ
2550

75

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ ศูนย์สารสนเทศ

76

เงินเหลือจ่ายสุทธิ

77

สินทรัพย์ถาวร

2551

2552

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
78

ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ 5 ระดับของ สกอ.

ตัวอย่าง แบบรายงานที่ควรต้องปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง ดังนี้
1. ตารางที่ ส 1. ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ประเภทสถาบันทีเ่ น้นวิจัยฯ
องค์ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย1

ผลการ
ดาเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
(ตามเกณฑ์ม.อุบลฯ)

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์แผนดาเนินงานและมีการกาหนดตัว
บ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนให้ครบทุก
ภารกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
การปฏิบัติงานที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อัตลักษณ์ของหน่วยงานจานวน 3 ตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด
2.1.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด
2.1.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และ
ศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา
2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2552
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เป้าหมาย1

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

ผลการ
ดาเนินงาน1

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
(ตามเกณฑ์ม.อุบลฯ)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทางานตรงสาขาที่
สาเร็จการศึกษา (นับเฉพาะปริญญาตรี)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับ
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สาเร็จ
การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทาหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาต่อจานวนนักศึกษา
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาได้รับทุนทาวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจา
4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาได้รับทุนทาวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา
*ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา (เฉพาะสถาบัน
ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่
สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน
5.1.1 มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
(ระดับ)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจา
5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และ สร้าง
เสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจานวนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา
และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดาเนินการ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ ในระดับสากล
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/
หรือนาเสนอผลงานวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
7.4.2 งบประมาณสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศต่ออาจารย์ประจา
7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
ร่วมกัน
8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจานวนนักศึกษา (บาทต่อคน)
8.2.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์
ปกติ)
8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาเนินการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้าน
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

2. ตารางที่ ส 2. ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประเภทสถาบันที่เน้นวิจัยฯ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
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มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทางานตรงสาขาที่
สาเร็จการศึกษา (นับเฉพาะปริญญาตรี)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับ
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สาเร็จ
การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์แผนดาเนินงานและมีการกาหนดตัว
บ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนให้ครบทุก
ภารกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การปฏิบัติงานที่กาหนด
1.3.1 – 1.3.3 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ ในระดับสากล
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/
หรือนาเสนอผลงานวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
7.4.2 งบประมาณสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศต่ออาจารย์ประจา
7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
ร่วมกัน
8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจานวนนักศึกษา (บาทต่อคน)
8.2.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์
ปกติ)
8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้าน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด
2.1.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด
2.1.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์
และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา
2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทาหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาต่อจานวนนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาได้รับทุนทาวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจา
4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาได้รับทุนทาวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา
*ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา (เฉพาะสถาบัน
ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่
สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน
5.1.1 มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
(ระดับ)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจา
5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และ สร้าง
เสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจานวนนักศึกษา
6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา
และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดาเนินการ
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน

3. ตารางที่ ส 3. ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ ประเภทสถาบันที่เน้นวิจัยฯ
มุมมองด้านการบริหารจัดการ

1

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน1
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1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ /
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องค์กรหรือชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (นับเฉพาะปริญญา
ตรี)
2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทางานตรงสาขาที่
สาเร็จการศึกษา (นับเฉพาะปริญญาตรี)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ (นับเฉพาะปริญญาตรี)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บัณฑิต (นับเฉพาะปริญญาตรี)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สาเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (หมายเหตุ - สมศ.เกณฑ์เป็นจานวน) (นับซ้าได้
หากนักศึกษาหรือศิษย์เก่าผู้นั้นได้รับรางวัลหรือการประกาศ
เกียรติคุณหลายครั้ง)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาต่อจานวนนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตามเป้าหมายของสถาบัน
5.1.1 มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
(ระดับ)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อ อาจารย์
ประจา (ไม่นับซ้า)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจา
5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
เฉลี่ยคะแนนด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ด้านกระบวนการภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและมีการ
กาหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
ให้ครบทุกภารกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กาหนด
1.3.1 – 1.3.3 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด
2.1.2 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด
2.1.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด
2.2.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา
2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และ สร้าง
เสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจานวนนักศึกษา
6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา
และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
เฉลี่ยคะแนนด้านกระบวนการภายใน
3. ด้านการเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาได้รับทุนทาวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจา
4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาได้รับทุนทาวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
ร่วมกัน
8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจานวนนักศึกษา (บาทต่อคน)
8.2.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์
ปกติ)
8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาเนินการ
เฉลี่ยคะแนนด้านการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา (ใม่นับซ้า)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/
หรือนาเสนอผลงานวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
7.4.2 งบประมาณสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศต่ออาจารย์ประจา
7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การ
เรียนการสอนและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (นับซ้าได้
หากได้รับหลายรางวัล และสามารถนับรวมอาจารย์ประจาที่ลา
ศึกษาต่อได้ด้วย)
เฉลี่ยคะแนนด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม

4. ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามแบบ ป.1 แยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ค่า

ค่าน้าหนัก

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวตั้ง
สกอ.

คณะ
ตัวหาร

ผลลัพธ์ (
% หรือ
สัดส่วน /
ระดับ)

สกอ. คณะ

ผลการ
ประเมิน
เทียบกับ
เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการดาเนินการ
1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธ์ แผนการดาเนินงานและมีการ
กาหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนให้ครบ
ทุกภารกิจ
1.2

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กาหนด

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
จานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
ทั้งหมด
2.1.3 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ
จานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ทั้งหมด
2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ / ประสิทธิภาพของการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบ
ห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา
2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ซึ่งบุคคล องค์กรหรือ
ชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม
2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจานวนอาจารย์ประจา
2.5

สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิ ป.ตรี
ป.โท ป.เอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจา

2.6

สัดส่วนของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์

2.7

มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย์
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้
อาจารย์ประจาทาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (นับเฉพาะ
ปริญญาตรี)
2.9.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้ทางานตรงสาขาที่สาเร็จ
การศึกษา (นับเฉพาะปริญญาตรี)
2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตาม
เกณฑ์ (นับเฉพาะปริญญาตรี)
2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต (นับ
เฉพาะปริญญาตรี)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่
สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่าน
มา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยก
ย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (นับซ้าได้หากนักศึกษา
หรือศิษย์เก่าผู้นั้นได้รับรางวัลหรือ
การประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง)

2.13

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทาหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. พัฒนานักศึกษา
3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า
3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
ต่อจานวนนักศึกษา
4. การวิจัย
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จาก
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาได้รับทุน
ทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจา
4.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาได้รับทุน
ทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ร้อยละของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
หรืออนุสิทธิบัตร หรือนาไปใช้
ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและใน
ระดับนานาชาติต่อจานวนอาจารย์
ประจา (ใม่นับซ้า)

4.5

ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ใน refereed
journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจา
5. บริการวิชาการ
5.1 มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
สถาบัน
5.1.1 มีการนาความรู้และประสบการณ์
จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย (ระดับ)
5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วน
ร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็น
กรรมการวิชาการและกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ต่อ อาจารย์ประจา (ไม่
นับซ้า)
5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ต่อ อาจารย์ประจา
5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันใน
การบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
สังคมต่ออาจารย์ประจา
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ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

6. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1

มีระบบและกลไกในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
6.1.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์
พัฒนา และ สร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจานวน
นักศึกษา
6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้
ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริม
เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
งบดาเนินการ

7. การบริหารและจัดการ
7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลใน

7.2

การบริหารจัดการและสามารถ
ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับ
สากล
ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน

มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ
ธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ และ/หรือนาเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

7.3

7.4.2 งบประมาณสาหรับการพัฒนา
คณาจารย์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศต่ออาจารย์ประจา
7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจาสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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และต่างประเทศ
7.5

ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหาร การเรียนการสอนและ
การวิจัย

7.6

ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับ
รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ (นับซ้า
ได้หากได้รับหลายรางวัล และ
สามารถนับรวมอาจารย์ประจาที่ลา
ศึกษาต่อได้ด้วย)
มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมา
ใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

7.7

7.8

7.9

ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล
8. การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันร่วมกัน
8.2.1 สินทรัพย์ถาวรต่อจานวนนักศึกษา
(บาทต่อคน)
8.2.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา
(ร้อยละของเกณฑ์ปกติ)
8.2.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อ
งบดาเนินการ

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1

มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ค่า
เป้าหมาย

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ตัวตั้ง

สกอ.

คณะ
ตัวหาร

9.2

9.3

ผลลัพธ์ (
% หรือ
สัดส่วน /
ระดับ)

ผลการ
ประเมิน
เทียบกับ
เป้าหมาย

สกอ. คณะ

ข้อเสนอแนะ

มีระบบและกลไกการให้ความรู้และ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา
ระดับความสาเร็จของการประกัน
คุณภาพภายใน
รวม

ภาคผนวก ประกอบด้วยเอกสารเพิ่มเติมที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง และเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ คุณภาพ
โดยจัดไว้ในส่วนสุดท้ายของรายงาน เช่น
1. รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน
2. รายการเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา
4. เอกสารเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น แบบสารวจเรื่องบัณฑิต
แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ
5. ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา (Common Data Set) ดังนี้

ตารางการกรอกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจาปีการศึกษา 2552
คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / สานัก / ศูนย์......................................................มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การรายงานข้อมูลให้รายงานในรอบปีการศึกษา ยกเว้นเฉพาะที่ระบุให้ใช้รอบปีงบประมาณ
ข้อมูลปีการศึกษา
ลาดับ

รายการ
2550

2551

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ (ใช้ปีงบประมาณ)
1

จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ข้อมูลปีการศึกษา
ลาดับ

รายการ
2550

2

2551

จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปีที่บรรลุเป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
3

หลักสูตร
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
3.2 ระดับปริญญาตรี
3.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก)
3.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข)
3.5 ระดับปริญญาเอก

4

จานวนหลักสูตรที่มีจานวนและคุณวุฒิอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร พ.ศ.
2548 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก

5

จานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารย์มีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก

6

จานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษาครบถ้วนตามที่
ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก

7

จานวนหลักสูตรที่จัดทาขึ้นใหม่หรือที่ปรับปรุงและจานวนหลักสูตรที่ยังไม่มีการปรับปรุงซึ่ง
มีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องค์กรภายนอกมีส่วนร่วม
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก

8

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ข้อมูลปีการศึกษา
ลาดับ

รายการ
2550

2551

- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
9

วิทยานิพนธ์
จานวนบทความวิทยานิพนธ์ ป.โทที่ตีพิมพ์เผยแพร่
จานวนบทความวิทยานิพนธ์ ป.โททั้งหมด
จานวนบทความวิทยานิพนธ์ ป.เอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่
จานวนบทความวิทยานิพนธ์ ป.เอกทั้งหมด
นักศึกษา

10

จานวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)

11

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร (ปีงบประมาณ)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)

12

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร (ปีการศึกษา)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ข้อมูลปีการศึกษา
ลาดับ

รายการ
2550

2551

- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
13

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับค่ามาเป็นปริญญาตรี
(ปีงบประมาณ)
- จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคปกติ)
- จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคพิเศษ)

14

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับค่ามาเป็นปริญญาตรี (ปี
การศึกษา)
- จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคปกติ)
- จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคพิเศษ)
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษา

บัณฑิต
15

จานวนบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมด

16

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

17

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงานทา

18

จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

19

จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์หลังสาเร็จการศึกษา

20

จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าเกณฑ์หลังสาเร็จการศึกษา
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นต่ากว่าเกณฑ์หลังสาเร็จการศึกษา

21
22

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทางานตรงสาขาที่สาเร็จการศึกษา (นับเฉพาะปริญญา
ตรี)

23

ระดับความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต (เทียบจากค่าระดับ 5)

24

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ

25

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ

26

จานวนศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ข้อมูลปีการศึกษา
ลาดับ

รายการ
2550

2551

- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
อาจารย์
27

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

28

จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ

29

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

30

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า

31

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

32

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ไม่มีตาแหน่งวิชาการ

33

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

34

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์

35

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์

36

จานวนอาจารย์ประจาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

37

จานวนอาจารย์ประจาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

38

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัย

39

จานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ

40

จานวนผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมการการเรียนการสอนของคณาจารย์

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
41

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการนักศึกษา (เทียบจากค่า 5 ระดับ)

42

จานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม
- จานวนกิจกรรมวิชาการ
- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
- จานวนกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
- จานวนกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ข้อมูลปีการศึกษา
ลาดับ

รายการ
2550

2551

- จานวนกิจกรรมนันทนาการ
- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
- จานวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
43

- จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
จานวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงาน
งานวิจัย และ/หรือวิทยานิพนธ์
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ด้านกีฬา สุขภาพ
- ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

44

- ด้านสิ่งแวดล้อม
จานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติจาก
ผลงาน งานวิจัย และ/หรือวิทยานิพนธ์
- ด้านวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ด้านกีฬา สุขภาพ
- ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

45

- ด้านสิ่งแวดล้อม
จานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ
จากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ์

46

จานวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านศิลปะและวัฒนธรรม

47

จานวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับ รางวัลประกาศ
เกียรติคุณยกย่องระดับชาติและนานาชาติ
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

ข้อมูลปีการศึกษา
ลาดับ

รายการ
2550

2551

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ด้านกีฬา สุขภาพ
- ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
48

- ด้านสิ่งแวดล้อม
จานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษาที่ได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติ
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ด้านกีฬา สุขภาพ
- ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

- ด้านสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
49

จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์(ใช้รอบปีงบประมาณ)
- จานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน
- จานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน

50

จานวนอาจารย์ประจาที่ได้รับทุนวิจัย (ใช้รอบปีงบประมาณ)
- จานวนที่ได้รับทุนจากภายนอกสถาบัน
- จานวนที่ได้รับทุนจากภายในสถาบัน

51

จานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ไม่นับซ้า)
- จานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ
- จานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ
- จานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

52

- จานวนผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์ระดับชาติหรือนานาชาติ
จานวนบทความวิจัยที่ได้รับอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
53

จานวนอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ข้อมูลปีการศึกษา
ลาดับ

รายการ
2550

2551

- ที่ปรึกษา
- กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน
- กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติ
- อาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
54

จานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ

55

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพ

56

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (จากผลสารวจของ ก.พ.ร. กรณี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
57

จานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

58

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและ
วัฒนธรรม
งบดาเนินการ

59

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
60

จานวนอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานวิชาการ
- ในประเทศ

61

- ต่างประเทศ
จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ
- ในประเทศ

62
63

- ต่างประเทศ
จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจา (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
- ในประเทศ

67

- ต่างประเทศ
จานวนรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติที่อาจารย์ประจาได้รับ
- ในประเทศ

- ต่างประเทศ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (ใช้รอบปีงบประมาณ)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ข้อมูลปีการศึกษา
ลาดับ

รายการ
2550

68

รายรับทั้งหมดของสถาบัน

69

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ

70

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน

71

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน

72

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ

73

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

74

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์

75

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ ศูนย์สารสนเทศ

76

เงินเหลือจ่ายสุทธิ

77

สินทรัพย์ถาวร

2551

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
78

ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ 5 ระดับของ สกอ.



ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมี
ขั้นตอนที่สาคัญ
ขั้นตอนหนึ่งคือการตรวจสอบและประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน (internal
quality audit and assessment)
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คือ การตรวจสอบและประเมินระบบและ
กลไก การประกันคุณภาพการศึกษาที่ดาเนินการโดยคณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมิน คุณภาพ
การศึกษาที่อยู่ในหน่วยงานนั้น หรือโดยคณะกรรมการที่หน่วยงานนั้นสังกัดอยู่ เช่น คณะกรรมการที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิ ทยาลัยแต่งตั้งเพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การศึกษาภายในคณะ สถาบัน สานัก หรือคณะกรรมการที่คณะ สถาบัน สานัก แต่งตั้งเพื่อตรวจสอบ
และประเมินหน่วยงานของตนเอง โดยทาการตรวจสอบและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
5.1 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของคณะวิชา หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา
ในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่กาหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
(2) เพื่อ ให้ คณะวิ ช าหรือ หน่ วยงานทราบสถานภาพของตนเองอั น จะนาไปสู่ ก ารก าหนด
แนวทางใน การพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้ าหมาย (targets) และเป้ าประสงค์ (goals) ที่ตั้ง ไว้และเป็ น
สากล
(3) เพื่ อ ให้ ค ณะวิ ช าหรื อ หน่ ว ยงานทราบจุ ด แข็ ง จุ ด ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง ตลอดจนได้ รั บ
ข้อ เสนอแนะใน การพัฒนาการดาเนิน งานเพื่อ เสริม จุดแข็ ง และพัฒนาจุดที่ ควรปรับปรุง อย่ า ง
ต่อเนื่อง
(4) เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล สาธารณะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ท าให้ มั่ น ใจว่ า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
(5) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดมีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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5.2 แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ขั้นตอนการเตรียมการ
1.1 มหาวิทยาลัยกาหนดช่วงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สาหรับปี
การศึกษา 2552 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 กาหนดให้ มีการประเมิ นระดับภาควิช า/สาขาวิชา/หน่ วยงานเที ยบเท่า เดือ น
พฤษภาคม 2552
 กาหนดให้มีการประเมินระดับคณะ/สานัก เดือนมิถุนายน 2552
 กาหนดให้มีการประเมินระดับมหาวิทยาลัย เดือนสิงหาคม 2552
พร้อมกับแจ้งคณะ/ สานักงาน/หน่วยงาน เสนอรายชื่อผู้ที่หน่วยงานประสงค์จะให้
เป็นประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานที่มีคุณสมบัตติ ามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด จานวนตามที่กาหนด รวมทั้งแจ้งชือ่ ผูท้ จี่ ะเป็นผู้
ประสานงานของหน่วยงาน
1.2 มหาวิทยาลัย โดย เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
(1) ประสานงานและแจ้งหน่วยงานเกี่ยวกั บวันตรวจสอบและประเมิ น กาหนดการ
และรายชื่อประธานและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
(2) ประสานกับประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสาร
การเดินทาง ที่พัก และการรับ-ส่ง
1.3 หน่ ว ยงานส่ ง รายงานการประเมิ น ตนเองให้ ม หาวิ ท ยาลั ย จ านวนเท่ า กั บ
คณะกรรมการ อย่างน้อย 15วันก่อนวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.4 มหาวิทยาลัยรับผิดชอบงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยและค่าอาหารว่างอาหารกลางวัน
1.5 หน่วยงานที่จะขอรับการตรวจสอบและประเมินฯ เตรียมการดังนี้
(1) คณะ/สานักเตรียมการนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของคณะ/
สานักในปีการศึกษา 2551 โดย Power point หรือรูปแบบอื่นๆ พร้อมเอกสาร
สรุปผลการดาเนินงานในลักษณะ Print Out เพื่อนาเสนอคณะกรรมการตรวจ
ประเมิ น คุณภาพการศึ ก ษาภายใน ในวั น แรกของการตรวจประเมิ น คุณภาพ
การศึกษาของคณะ/สานัก
(2) คณะ/สานักจัดเตรียมห้ องประชุม และอุปกรณ์ในการอานวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น Visual ,Projector, Computer และ Printer เป็นต้น
(3) คณะ/สานักเตรียมข้อมูล เอกสาร หลักฐานตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ที่คณะ/
สานักกาหนด

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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(4) เตรียมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการ เช่น ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ นักศึกษา บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี )
หมายเหตุ บั ณ ฑิ ตและผู้ใ ช้ บัณฑิ ต ควรเป็ น บุ คคลที่ ม าจากหน่ วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย
2. ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในใช้เวลาประมาณ 2 วัน
2.1 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในไปที่หน่วยงานตามเวลาทีน่ ัดหมาย
เพื่อพบกับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
2.2 หน่วยงานเสนอข้อมูลสถานภาพของหน่วยงาน การดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และ ชี้แจงเอกสารรายงานการประเมินตนเองพอสังเขป คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในสอบถามข้อมูลเบือ้ งต้น
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น คุ ณภาพภายในประชุ ม วางแผนการ
ตรวจสอบและประเมิน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ หรือหน่วยงานที่จะไปตรวจเยี่ยมจากเอกสาร
ฐานข้อมูล ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้และบันทึกประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการหาข้อ มูล
2.4 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดย
หาข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบถามผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือโดยการ
สัมภาษณ์หรือการอ่านเอกสารเพิ่มเติม
2.5 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน
เพื่อนาเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน
2.6 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในแจ้งผลการตรวจสอบและ
ประเมิน และให้ข้อคิดเห็นด้านต่างๆ แก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
2.7 ผู้บริหารหน่วยงานให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2.8 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น คุณ ภาพภายในรั บฟัง ข้ อ คิดเห็ น จาก
ผู้บริหารหน่วยงานและผู้เข้ารับฟัง
3. ขั้นตอนภายหลังการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
3.1 หน่วยงานประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมินที่
มหาวิทยาลัยส่งให้
3.2 หน่วยงานดาเนินการวางแผนปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
4. ระยะเวลาของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง ปีละ
1 ครั้ง เพื่อให้หน่วยงานได้รับรู้สถานภาพและผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และมีการปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มหาวิ ท ยาลั ย ดาเนิ น การตรวจสอบและประเมิ น ระบบการประกั น คุณภาพการศึ ก ษาของ
หน่วยงานทุกปี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ความหมายของการประกันคุณภาพ
1. ระบบ และกลไก หมายถึง ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบ โดยอาศั ยบุ ค ลากร ทรั พ ยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิ บั ติ และปั จจั ยต่ า งๆ เป็ น กลไกให้ การ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
2. “คุ ณ ภาพ (Quality)” เป็ น ค าที่ มีค วามหมายได้ ต ามบริ บ ทที่ แตกต่ างกั น ออกไป เนื่ องจาก
คุณภาพเป็นภาพความคิด (Concept) ที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า (Value) หรือความพึงพอใจ (Interest) ในด้าน
หนึ่งคุณภาพ หมายถึง สิ่งที่สอดคล้ องกับรสนิยมหรือความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มบุ คคล คุณภาพอาจมี
ความหมายว่า เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ (Fitness for purpose) เมื่อวัตถุประสงค์นั้นเป็นความต้องการของ
ลูกค้า ในอีกด้านหนึ่งคุณภาพมีความหมายว่ามีระดับของความเป็นเลิศตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตามได้มีผู้ใ ห้
ความหมายของคาว่า “คุณภาพ” ไว้ดังนี้
“คุณภาพ” ลักษณะความดี ลักษณะประจาบุคคลหรือสิ่งของ
Cryer ให้ค วามหมาย “คุณ ภาพ” คือ ผลรวมของคุ ณลักษณะและคุ ณสมบัติของผลผลิต สนองตอบ
ความต้องการที่กาหนด
“คุณภาพ” คือคุณสมบัติทุกประการของสิ่งที่ดารงอยู่ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ (Quality
is the totally of characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy stated and implied needs.) 2
“คุณภาพ” เป็นนามธรรมเมื่อนามาแปลงเป็นรูปธรรมให้สามารถเปรียบเทียบเพื่อให้ตัดสินได้ ก็จะ
กลาย เป็นมาตรฐาน
จากความหมายในด้านต่างๆ จะเห็นว่า “คุณภาพ” เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
- คุณลักษณะที่เป็นไปในด้านดี และต้องมีมาตรฐานที่สามารถเทียบวัดได้
- ต้องสามารถตอบสนองความต้ องการ หรือความคาดหวังของลูกค้าและต้องสร้างความพึ ง
พอใจให้กับลูกค้า
จะเห็ นว่า “คุณภาพ” เป็ นสิ่งที่ ต้องสร้างขึ้ น ต้องพยายามรั กษาให้คงอยู่ นอกนั้นยั งจะต้ องพยายาม
พัฒนา ให้ดียิ่งขึ้น กระบวนการสร้างคุณภาพและพัฒนาเป็นสิ่งที่ต้องทาอย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด
3. การประกันคุ ณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง กิจกรรมหรื อการปฏิ บัติใ ดๆ ที่หากได้
ดาเนินการตามระบบ และกลไกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่กาหนดไว้แล้วจะทาให้ มีความมั่นใจว่า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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มหาวิทยาลั ยได้ ดาเนิ นงานตามภารกิจหลักอย่างมีคุณ ภาพ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย
4. การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ ที่ดาเนินการตามระบบที่
ได้ วางไว้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อสังคม
5. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพตามตั ว บ่ ง ชี้ ที่ก าหนด เพื่ อ เป็ น
หลักประกัน แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้มั่นใจว่า มหาวิทยาลัยสามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอาจจาแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ การประกันคุณภาพภายใน และการ
ประกันคุณภาพโดยภายนอก
2) การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมควบคุมคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ที่จะทาให้
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลั ยมีความมั่นใจว่า มหาวิทยาลัยดาเนินการตามภาระงานที่ให้บริการตาม
จุดมุ่งหมาย
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย
 การควบคุมคุณภาพ
 การตรวจสอบคุณภาพ
 การประเมินคุณภาพ
3) การประกันคุณภาพภายนอก 4 หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายจาก สมศ. เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพที่ดี
ยิ่ ง ขึ้ น และเกิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามเอกลั ก ษณ์ แ ละจุ ด เน้ น ของ
สถาบันการศึกษา
กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย
 การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
 การประเมินคุณภาพ
 การให้การรับรอง

องค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก มีปรากฏ
ในตารางดังนี้
การประกันคุณภาพภายใน
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
กระบวนการ :
 การควบคุมคุณภาพ
 การตรวจสอบคุณภาพ
 การประเมินคุณภาพ

การประกันคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบ : สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)
กระบวนการ :
 ตรวจสอบคุณภาพ
 ประเมินคุณภาพ
 การให้การรับรอง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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6. องค์ประกอบคุณภาพ หมายถึง ปัจจัยหลักในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อคุณภาพ
การศึกษา
7. ตัวบ่งชี้คุณ ภาพ หมายถึง ตั วบ่งชี้ว่าการดาเนิ นงานในแต่ละองค์ ประกอบคุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
8. มาตรฐานการศึก ษาระดับ อุดมศึก ษา หมายถึง ข้ อกาหนดเกี่ยวกั บคุ ณลั กษณะคุ ณภาพที่พึ ง
ประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้เ ป็นหลักในการเทียบเคียง สาหรับ
การส่งเสริมและกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่
กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับอุ ดมศึกษา ต้องให้ สอดคล้ องกับ มาตรฐานการศึกษาของชาติ
ควรยึดหลักตามพันธกิจของอุดมศึกษา 4 ประการ อันได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ วิชาการ และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งจะต้องมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
บทบาทในการกาหนดมาตรฐานอุดมศึกษานี้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติกาหนดให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งของ
รัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ากว่าปริญญา และ/หรือระดับปริญญา ในที่นี้ ได้แก่ สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันเฉพาะทาง
สังกัดกระทรวงอื่นๆ
มาตรฐานคุณ ภาพ สมศ. หมายถึง มาตรฐานคุณ ภาพใน 4 มิติ คื อ ประสิ ทธิ ผล การบริ หารและ
การจัดการ การเรียนรู้ และการประกันคุณภาพ แบ่งเป็น 7 มาตรฐาน 48 ตัวบ่งชี้ ตามที่ สมศ. กาหนด โดย
มาตรฐานที่ 1 - 4 เป็นมาตรฐานด้านผลลัพธ์ ส่วนมาตรฐานที่ 5 - 7 เป็นมาตรฐานด้าน กระบวนการ ในแต่ละ
มาตรฐานมีจานวนตัวบ่งชี้ร่วมและตัวบ่งชี้เฉพาะ ตามจุดเน้นปฏิบัติพันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถาบัน
ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.ให้
ทาการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
รายงานประจาปี หมายถึง รายงานสัมฤทธิผลการดาเนินงานในรายปีของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งถือว่า
เป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกทั้งมีความสอดคล้องและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาได้
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัด การศึกษา การ
ติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งกระทาโดยสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) หรือ ผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับ
การรั บ รองจาก สมศ. เพื่ อ มุ่ ง ให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของสถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
ผู้ประสานภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. ให้
ทาการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการร่างหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการประเมินผล
วิชาการหรืออยู่ในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการต่างๆ กรรมการประชุมวิชาการที่มีลักษณะจัดเป็นประจา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ระดับชาติ/นานาชาติ กรรมการประจาหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน
เป็นต้น
กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเป็นกรรมการของสมาคมวิชาชีพต่างๆ ที่ปรึกษาระดับสูงของประเทศ
ที่ได้รับ เลื อก หรือได้รับมอบหมายให้ เป็ น คณะทางาน หรือคณะดาเนิ น การเพื่ อพั ฒนาวิช าการหรือวิ ชาชี พ
ภายนอกสถาบันในระดับชาติหรือนานาชาติ
กระบวนการเรี ยนรู้ที่เ น้น ผู้เ รีย นเป็น สาคั ญ 2 หมายถึง การจั ดการศึกษาที่ยึด หลั กผู้ เรี ยนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพั ฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความสาคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการ ศึกษา
จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญซึ่งมุ่งเน้นพัฒนา
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ดังนี้
1) การเรียนรู้จากกรณีเกิดปัญหา (Problem-based Learning :PBL)
เป็น รูป แบบการเรี ยนรู้ที่ใ ห้ผู้ เรียนรู้ ควบคุมการเรี ยนรู้ด้ว ยตนเอง ผู้ เรี ยนคิดและดาเนิน การเรี ยนรู้
กาหนดวั ต ถุป ระสงค์ และการเรี ยนรู้ด้ ว ยตนเอง โดยผู้ สอนเป็ น ผู้ ให้ ค าแนะนา เป็น การส่ ง เสริ มให้ เ กิด การ
แก้ปัญหามากกว่าการจาเนื้อหาข้อเท็จจริง เป็นการส่งเสริมการทางานเป็นกลุ่มและพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่ง
วิธีการนี้จะทาได้ดีในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพราะผู้เรียนมีระดับความสามารถทางการคิด
และการดาเนินการด้วยตนเอง ได้ดี
เงื่อนไขที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ความรู้เดิมของผู้เรียน ทาให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลใหม่
ได้ การจัดสถานการณ์ที่เหมือนจริง ส่งเสริมการแสดงออกและการนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้โอกาส
ผู้ เ รี ยนได้ ไตร่ ต รองข้ อมู ล อย่ างลึ กซึ้ ง ท าให้ ผู้ เ รี ยนตอบค าถาม จดบั น ทึ ก สอนเพื่ อน สรุ ป วิ พ ากษ์ วิ จารณ์
สมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ได้ดี
2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (individual study)
เนื่ องจากการเรี ยนรู้ แต่ ละบุ ค ลมี ค วามสามารถการเรี ยนรู้ และความสนใจการเรี ยนที่ แตกต่ างกั น
ดัง นั้น จึ งจาเป็ นที่ จะต้องมีเ ทคนิค หลายวิ ธี เพื่อช่ว ยให้ การจั ดการเรียนรู้ ใ นกลุ่มใหญ่ สามารถตอบสนอง
ผู้เรียนแต่ละคนที่แตกต่างกันได้ด้วย อาทิ
2.1 เทคนิคการใช้ Concept Mapping ที่มีหลักการใช้ตรวจสอบความคิดของผู้เรียนว่าคิดอะไร เข้าใจ
สิ่งที่เรียนอย่างไรแล้วแสดงออกมาเป็นกราฟฟิก
2.2 เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาที่ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันกาหนดเพื่อใช้เป็นหลักยึดใน
การเรียนว่าเรียนอะไร อย่างไร เวลาใด ใช้เกณฑ์อะไรประเมิน
2.3 เทคนิค Know – Want-learned ใช้เชื่อมโยงความรู้เดิม เทคนิคการรายงานหน้าชั้นที่ให้ผู้เรียน
ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมานาเสนอหน้าชั้นซึ่งอาจมีกิจกรรมทดสอบผู้ฟังด้วย
2.4 เทคนิคกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นการเรียนที่ทาให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
การเรียนรู้แบบนี้มีความเชื่อพื้นฐานว่า “ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยการอาศัยประสบการณ์แห่งชีวิต
ที่ได้รับเพื่อค้นหาความจริง” โดยมีรากฐานจากทฤษฏีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาที่หลากหลายซึ่งนักทฤษฏี
สรรคนิยมได้ป ระยุกต์ทฤษฏีจิตวิ ทยาและปรั ชญาการศึกษาดัง กล่ าวในรูป แบบและมุมมองใหม่ ซึ่ งแบ่ง ออก
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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3.1 กลุ่มที่เน้นกระบวนการรู้คิดในตัวบุคคล (radical constructivism or personal constructivism or
cognitive oriented constructivist theories) เป็นกลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นรายบุคคล โดยมีความเชื่อ
ว่ามนุษย์แต่ละคนรู้วิธีเรียนและรู้วิธีคิด เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
3.2 กลุ่มที่เน้นกระบวนการเรียนรูโดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social constructivism or socially
oriented constructivist theories) เป็นกลุ่มที่เน้นว่า เรียนรู้ คือ ผลผลิตทางสังคม โดยมีข้อตกลงเบื้องต้น 2
ประการ
3.2.1 ความรู้ต้องสัมพันธ์กับชุมชน
3.2.2 ปัจจัยทางวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการเรียนรู้ ดังนั้น ครูจึงมีบทบาท
เป็น ผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้
4) การเรียนรู้จากการสอนแบบ เอส ไอ พี
การสอนแบบ เอส ไอ พี เป็น รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น เพื่ อฝึกทักษะทางการสอนให้กับ ผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถเกี่ยวกับทักษะการสอน โดยผลที่
เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีผลทางตรง คือ การมีทักษะการสอน การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะทางการสอนและ
ผลทางอ้อม คือการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ความร่วมมือในการเรียนรู้ และความพึงพอใจในการเรียนรู้
วิธีการที่ใช้ในการสอน คือ การทดสอบฝึกปฏิบัติจริงอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง และเป็นระบบเป็นการสอน
แบบจุลภาค มีที่ให้ผู้เรียนทุกคนมีบทบาทในกาฝึกทดลองตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการฝึก ขั้นตอนการสอน คือ
ขั้นความรู้ความเข้าใจ ขั้นสารวจ วิเคราะห์และออกแบบฝึกทักษะ ขั้นฝึกทักษะ ขั้นประเมินผล โครงสร้างทาง
สังคมของรูปแบบการสอนอยู่ในระดับปานกลางถึงต่า ในขณะที่ผู้เรียนฝึกทักษะการสอนนั้น ผู้สอนต้องให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสื่อ เอกสารหลักสูตร และการสอน และเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)
การเรียนรู้แบบนี้เป็นการให้ผู้เ รียนศึกษาและแสวงหาความรู้ด้ วยตนเอง เช่ น การจั ดการเรียนแบบ
สืบค้น (Inquiry Instruction) การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning ) การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem
Solving) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ( Experiential Learning) ซึ่งการเรียนการสอนแบบแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองนี้ ใช้ในกรเรียนรู้ทั้งที่เป็นรายบุคคล และกระบวนการกลุ่ม
6) การเรียนรู้จากการทางาน ( work - based Learning )
การเรียนรู้แบบนี้เป็นเป็นการจัดการเรียนรู้จากการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาการ
ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยสถาบันการศึ กษามักร่วมมือกับแหล่งงานในชุมชน รับผิดชอบจัดการเรียน
การสอนร่วมกัน ตั้งแต่การกาหนดวัตถุประสงค์ การกาหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีประเมิน
7) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ( Research - based Learning )
การเรี ยนรู้ที่เ น้นการวิจัยถือได้ว่าเป็ นหัวใจของบั ณฑิตศึกษา เพราะเป็ นการเรียนรู้ที่แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยตรง เป็นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้ และเป็นการทดสอบความสามารถ
ทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนอาจบ่งออกเป็น 4 ลักษณะใหญ่ๆได้แก่ การ
สอนโดยใช้วิธีวิจัยเป็นวิธีการสอนโดยผู้เรียนร่วมกันทาโครงการวิจัยกับอาจารย์ หรือเป็นผู้ช่วยโครงการวิจัยของ
อาจารย์ การสอนโดยผู้เรียนศึกษางานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยชั้นนาในศาสตร์ที่ศึกษา และการสอน โดยใช้
ผลวิจัยประกอบการสอน
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8) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา ( Crystal – based Learning )
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ความรู้ความคิดด้วยตนเองด้วย
การรวบรวม ทาความเข้าใจ สรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์จากการศึกษาด้วยตนเอง เหมาะสาหรับบัณฑิตศึกษา
เพราะผู้เรียนเป็นผู้ใหญ่ มีประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์ที่ศึกษามาในระดับหนึ่งแล้ว
วิธีการเรียนรู้เริ่มจากความเข้าใจกับผู้เรียนให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียนตามแนวนี้
จากนั้น ก็ ทาความเข้ าใจในเนื้ อหาและประเด็น หลั กๆ ของรายวิ ช ามอบหมายให้ผู้ เ รี ยนไปวิเ คราะห์ เ อกสาร
แนวคิดตามประเด็นที่กาหนด แล้วให้ผู้เรียนพัฒนาแนวคิดในประเด็นต่างๆ แยกที่ละประเด็น โดยให้ผู้เรียน
เขียนประเด็นเหล่านั้นเป็นผลงานในลักษณะเป็นแนวคิดของตนเองที่ผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์เจาะลึก จนตก
ผลึกทางความคิดเป็นของตนเองจากนั้นจึงนาเสนอให้กลุ่มเพื่อนได้ช่วยวิเคราะห์ วิจารณ์อีกครั้ง
การให้บ ริการวิชาการ หมายถึง การที่ส ถาบันศึกษาและสถาบันที่ อยู่ในสถานะที่เ ป็นที่พึ่งของชุมชน
หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทาหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการ หรือ การ
พั ฒ นาความรู้ ตลอดความเข็ มแข็ ง ของชุ ม ชน ประเทศชาติ แ ละนานาชาติ รวมถึ ง การบริ การวิ ช าการที่ มี
ค่าตอบแทน และบริการวิชาการแบบให้เปล่า
โครงการบริ ก ารวิชาการที่ มี ผลต่อ การพัฒนาเละเสริ มสร้ างความเข้ม แข็ง ของชุม ชน หมายถึ ง
โครงการวิชาการที่สถาบันจัดขึ้น หรือดาเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชน
ในด้านต่างๆ และทาให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ
พระราชดาริ การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในด้านเกษตร ฯลฯ
ลักษณะการให้บริการวิชาการ มีดังนี้
1) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม
2) การบริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทางการศึกษา
3) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน
4) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า
5) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง
6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) บริการศึกษา วิจัย สารวจ การวางแผน การจัดการ
8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
9) บริการอื่นๆ ทั้งนี้ไม่นับรวมการเป็นวิทยากรที่ไม่ได้อยู่ในแผนของสถาบัน
โครงการ/ กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง
1. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมที่มีวัตถุป ระสงค์เ พื่อสร้างสิ่งแวดล้ อมและบรรยากาศทางวั ฒนธรรมซึ่งจะนาไปสู่การเกิดความเข้าใจ
และภาคภูมิใจในวิ ถีชีวิต คือ อาหารพื้นเมือง ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบ้านเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่ ม
ตลอดจนเครื่องใช้ใ นชีวิตประจาวัน บ้านเรือน หรือเครื่องตกแต่งอาคารสถานที่ โดยเน้ นวัฒนธรรมไทยหรื อ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อาจเป็นกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เช่น การจัดงานหรือนิทรรศการ
ทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม กิจกรรมประกวดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนะธรรมหรือ
วิถีชีวิต เข่น การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทาอาหารไทยเป็นต้นหรือกิจกรรมที่หน่วยงาน
สอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่นๆ เช่น การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบ้าน ในงานสัมมนาในระดับต่ างๆ
หรือการรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาแต่งกายพื้นบ้าน การนาผ้าพื้นบ้านมาตัดเป็นเสื้อ 5 ส หรือแบบประจา
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หน่ วยงานเป็ นต้ น ตลอดจนการสนั บสนุน ให้มีกลุ่ มหรื อชุ มรมผู้ส นใจกิจกรรมทางวั ฒนธรรมด้ านต่ างๆ ขึ้ น
หน่วยงาน เช่น กลุ่มดนตรี กลุ่มวรรณกรรมเป็นต้น
2. โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของ
ท้องถิ่นและของชาติ
ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลต่างๆที่สืบทอด
จากบรรพบุ รุษของชุมชนท้ องถิ่น ภายใต้ความเข้ าใจที่ถูกต้ องถึ งศรัทธาความเชื่อและค่านิยม เพื่ อให้สามารถ
นามาปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย
ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันทาบุญเดือนสิบ การทาบุญวันว่าง
เป็นต้น
3. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให้นับได้ทุก
ศาสนาที่มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในปัจเจกบุคคล และสังคมโลก
ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่กิจกรรมการสวดมนต์และการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสาคัญทางศาสนา
ต่างๆ เช่ น งานหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐิ น การทอดผ้าป่า วัน คริ สต์ มาส วัน ฮารีรายอ การส่ง เสริมการ
ปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่สนั บสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เช่ นห้องละหมาด ห้องฝึกสมาธิ
เป็นต้น
4. โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือ ความดีงามและคุณธรรมจริยธรรม
ในยุคปัจจุบันซึ่งต้องคานึงถึงบริบทแลละเงื่อนไขต่างๆที่เรื่องนั้นตั้งอยู่ในยุคปัจจุบัน ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้ทา
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอยู่ นอกขอบเขต รู ปแบบงานในเรื่องวิถีชี วิตของคนไทย หรือประเพณีไทย หรื อ
เกี่ยวข้องกับสถาบันทางศาสนาซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสร้างสรรค์ ให้เกิดกิจกรรมหลากหลาย
รูป แบบ แล้ วยั ง ช่ว ยสร้ างกิ จกรรมเพื่อการดึ งดู ด ให้ เ ยาวชนไทยเกิ ด ความตระหนักในเรื่ องระบบคุณ ค่ าและ
คุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น
ตั ว อย่ า งกิ จกรรม ได้ แก่ กิ จ กรรมค่ า ยพุ ทธธรรมจริ ย ธรรม ค่ ายพั ฒ นาทั กษะชี วิ ต การเข้ าค่ าย /
กิจกรรมพัฒ นาจิต เป็ นต้ น ซึ่ งอาจจั ดส าหรั บกลุ่มเป้าหมายต่ างๆเช่น นักเรียน นักศึ กษา เยาวชน บุ คลากร
สมาชิกในชุมชน เป็นต้น
5. โครงการ/กิจกรรม แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่นดนตรีไทยพื้นบ้านศิลปะการแสดงของไทยและ
พื้ น บ้ าน ประดิ ษ ฐ์ ศิ ล ป์ ไ ทยพื้ น บ้ าน งานหั ต ถกรรมกี ฬ าและการละเล่ น พื้ น บ้ านต่ างๆ อาจเป็ น โครงการ /
กิจกรรม ทั้งในส่วนที่จัดขึ้นเองโดยตรงหรือการให้บริการการแสดงแก่หน่วยงานต่างๆหรือการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ
เช่น ตระกร้อไทย สะบ้า หมากขุม เป็ นต้น หรื อการนากลุ่ม นักศึ กษา/บุค ลากร ไปร่ว มกิจกรรมดัง กล่าว ที่
หน่วยงานจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรมขึ้นเป็นต้น
6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเป็นการแสดงถึงความเข้าใจวัฒนธรรมของ
ชาติอื่น ซึ่งมีความสาคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดั้งนั้นการจัดให้นักศึกษาเยาวชน ประชาชนมีประสบการณ์
และการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ ผ่านกิจกรรมรู ปแบบต่ างๆนั้น มีความสาคัญ ต่อการดารงอยู่อย่างมีความ
เข้าใจที่มีความชัดเจนต่อวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆอันเป็นวัฒนธรรมโดยรวมของโลก
ศิล ปวั ฒนธรรมสากลและชี วิต วัฒ นธรรมของต่างประเทศต่างๆ ที่ สื่อออกมาในรู ปแบบต่างๆ เช่ น
ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐ์ศิลป์ งานหัตถกรรม ศิลปกรรมต่างๆ ที่อาจจะสื่อมาในรูปแบบของการแสดง
ภาพยนตร์ภาพถ่าย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมต่างๆซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือ
การให้ บริ การแก่ หน่ว ยงานอื่น ๆหรื อการเข้ าร่ วมชมกิ จกรรมต่ างๆ ได้ แก่ การแสดงดนตรี สากล และดนตรี
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ประจาชนชาติต่างๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากลการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรมประเภทต่างๆ เช่น นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เป็นต้น
งานวิจัย หมายถึงกระบวนการค้นหาคาตอบของปัญหาหรือเสาะแสวงหาความรูใหม่ตลอดจนถึง การ
ประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่าง
เป็นระบบ
งานสร้ า งสรรค์ หมายถึ ง ผลงานวิ ช าการ (ไม่ จาเป็ น ต้ องเป็ น งานวิ จัย ) ที่ มี การศึ กษาค้ น คว้ า ที่
แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) ที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์
จานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
ระบบทวิภาค - สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิจต่อปี
การศึกษาพิเศษ ( 18 หน่วยกิจต่อภาคเรียน )
- สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาค
ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
( 12 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปรกติ)
ระบบทวิภาค - สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 39หน่วยกิจต่อปี
การศึกษาพิเศษ ( 13 หน่วยกิจต่อภาคเรียน )
- สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาค
ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 27 หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา
( 9 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปรกติ)
ขั้นตอนการคานวณค่า FTES มีดังนี้
1) คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา ( Student Credit Hours : SCH ) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จานวนนั กศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ยนเรี ยนกั บ จ านวนหน่ ว ยกิ ต แต่ ล ะวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนทุ ก รายวิ ช าตลอดปี การศึ กษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเสร็จแล้ว (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม -ถอน) โดยมีสูตรการคานวณ
ดังนี้
SCH = n I ci
เมื่อ
n i = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา i
C I = จานวนหน่วยกิตของรายวิชา i
2) คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณดังนี้

FTES

=

SCH
จานวนหน่วยกิจต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้
มีการคานวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นพิเศษ
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นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบัน
มิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และหรือการได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอน
ของอาจารย์เป็นพิเศษ
นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่วิจัยและนักวิจัย หรือเป็นพนักงานบุคลากรที่มีสัญญาจ้าง
กับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาไม่ต่ากว่า 9 เดือน โดยมีภาระหน้าที่ในการวิจัย ในกรณี
นักวิจัยมีระยะเวลา 6 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน
รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง รางวัลหรือประกาศเกียรติ
คุณของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือเป็นองค์กรที่มีหน้าที่หนเกี่ยวข้องกับประเภทของรางวัลที่
มอบที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและหรือนานาชาติ
วารสารสากลระดั บนานาชาติ ที่ อยู่ ในฐานข้ อมู ล สากล หมายถึ ง วารสารที่ป รากฏในฐานข้ อมู ล
วารสารที่ เ ป็น ที่ ยอมรั บ ระดั บ นานาชาติ เช่ น ฐานข้ อมู ล Science Citation Index (SCI) ฐานข้อมู ล 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/
วารสารระดับนานาชาติที่ไม่ อยู่ในฐานข้ อมูลสากล หมายถึง วารสารที่คณะบรรณาธิการต้องเป็ น
ชาวต่างประเทศอย่างน้อย 1 คน และวารสารต้องมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วย
วารสารระดั บ ชาติ หมายถึ ง วารสารที่ ตี พิ ม พ์ บ ทความจากนั ก วิ ช าการกลุ่ ม ต่ า งๆ และคณะ
บรรณาธิ การจะต้องเป็น ผู้ที่มีชื่อเสี ยงในสาขาวิ ชาที่เ กี่ ยวข้องกั บวารสาร และกองบรรณาธิ การจะต้องมาจาก
สถาบันอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
หลักธรรมาธิบาล มาจากคาว่า ธรรมะ + อภิบาล หมายความว่าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี ( Good Governance ) ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับ
ทั้ง
ผู้ออกกฎและผู้ปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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2. หลั กคุ ณธรรม ได้แก่ การยึ ด มั่น ในความถู กต้ องดีง าม ซื่อสัต ย์ จริ ง ใจ ขยัน อดทน มี ระเบี ยบ
ตลอดจน มีความชอบธรรมในการใช้อานาจ
3. หลักความโปร่งใส่ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
ประชาชนเข้าถึงข่าวสารได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่บิดเบือน หรือปิดบังบางส่วน
4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราทาทั้งร่วมคิดร่วม
ทา ร่วมแก้ไขปัญหาและรับผิดชอบ
5. หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบได้ นอกจากจะต้ องมี ค วามรั บ ผิ ด ช อบแล้ ว ยั ง จะต้ อ งสร้ า ง
กระบวนการให้หน่วยงานต่างๆมาตรวจสอบได้ว่าการทางานของเราโปร่งใส่จริง
6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้ม
เงิน คุ้มเวลา คุ้มแรงงาน
องค์การนักศึกษา หมายถึงองค์การ/หรือสภาและ/หรือสโมสรและ/หรือชมรมของนักศึกษาที่จัดตั้ง
ขึ้น โดยความเห็นชอบภายใต้การดูแลของสถาบันเพื่อดาเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร
อาจารย์ประจา หมายถึง อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับสถาบัน
หรือสถานศึกษาทั้ง ปีการศึกษาที่มีระยะเวลาทางานไม่ต่ ากว่ า 9 เดือนในกรณี ที่อาจารย์มีระยะเวลาทางาน 6
เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน รวบรวมสิ้นสุดปีการศึกษา

นิยามศัพท์ข้อมูลพื้นฐาน (common data set)
ด้านการเงินและงบประมาณ
 รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปีงบประมาณ) หมายถึง รายได้ที่สถาบันได้รับไม่ว่าจะ
เป็นจาก งบประมาณแผ่นดิน และหรือรายได้ที่เป็นเงินนอกงบประมาณ
 รายได้ จ ากงบประมาณแผ่ น ดิ น หมายถึ ง รายได้ ที่ ไ ด้ รับ จากรั ฐบาลตาม
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือที่
กาหนด ขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
 รายได้ที่เป็นเงินนอกงบประมาณ
1. เงินกู้ เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (เงินที่รัฐบาลและหรือองค์กร สถาบันระหว่าง
ประเทศ มอบให้ส่วนราชการ เพื่อการดาเนินงานตามโครงการต่างๆ )
2. เงินรายได้ของส่วนราชการ (เงินที่ส่วนราชการได้รับโดยไม่ต้องนาส่งคลังตาม
มาตรา 24 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ) เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบารุง
การศึกษา ค่าธรรมเนียมและหรือค่าบารุงที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นที่เกิดจากโครงการปกติ และโครงการ
พิเศษ
3. เงินและทรัพย์ช่วยราชการ หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่บุคคล บริษัท ห้างร้าน
หรือสถาบัน บริจาคช่วยเหลือแก่ส่วนราชการตามวัตถุประสงค์ต่างๆ
 สาหรับสถาบันเอกชนรายรับทั้งหมดของสถาบันหมายถึงรายได้ที่สถาบันได้รบั จากการ
ดาเนินกิจการของสถาบัน รวมทั้งเงินบริจาค
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 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง รายได้ที่หน่วยงานได้รับจากการ
ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ เช่น ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ต่าง ๆ เช่นค่า
เช่าห้องประชุม ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ค่าตอบแทนในการให้บริการต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดิน หมายถึง
ค่าใช้จ่ายที่สถาบันกาหนดไว้สาหรับใช้จ่ายในการดาเนินงานของสถาบันจากทุกแหล่งรายรับ ประกอบไป
ด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน พนักงาน ค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการ ได้แก่ ค่าตอบแทนลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจาก ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้สอย วัสดุ
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายจากงบอุดหนุน ให้แสดงค่าใช้จ่าย ในรูปของงบประมาณที่กาหนดไว้เพื่อใช้จ่าย
และค่าใช้จ่ายจริง
 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดิน (ปีงบประมาณ) หมายถึง ค่าใช้จ่าย
ที่สถาบัน กาหนดไว้สาหรับใช้จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดินจากทุกแหล่งรายรับให้ แสดง
ค่าใช้จ่ายในรูปของงบประมาณที่กาหนดไว้เพื่อใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายจริง
 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
รูปของตัว เงิน (In cash)ที่สถาบันใช้ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ และมูลค่าที่คานวณเป็นจานวน
เงินเทียบเคียงจากการบริการที่สถาบันจัดให้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สถานที่ อุปกรณ์ (In kind)
ที่สถาบันกาหนดไว้สาหรับใช้จ่ายให้แสดงค่าใช้จ่ายในรูปของงบประมาณที่ กาหนดไว้เพื่อใช้จ่าย และ
ค่าใช้จ่ายจริง ของโครงการที่จัดบริการทั้งที่มีการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม และ ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในรูปของตัวเงิน (In cash) ที่สถาบันใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมและมูลค่าที่
คานวณเป็นจานวนเงินเทียบเคียงจากการดาเนินกิ จกรรมในการอนุ รักษ์ พัฒนา ท านุบารุง ศิลปะ
วัฒนธรรมที่สถาบันจัดให้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สถานที่ อุปกรณ์ (In kind) ที่สถาบันกาหนด
ไว้สาหรับใช้จ่ายให้แสดงค่าใช้จ่ายในรูปของงบประมาณที่กาหนดไว้เพื่อใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายจริง
 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และทักษะใน
วิชาชีพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ดูงาน นาเสนอบทความในที่
ประชุมทางวิชาการในต่างประเทศ
 ค่าใช้จ่ายในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ)
หมายถึง ค่าใช้จ่า ยที่ สถาบัน ใช้ เพื่อ การพัฒนาระบบห้ องสมุ ด ศูน ย์คอมพิวเตอร์ และหรือศู น ย์
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งหมด นับรวมทั้งงบดาเนินการและค่าเสื่อม ราคาจากงบ
ลงทุน
1. งบดาเนินการ 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 ชุดคาสั่งงานประยุกต์
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
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 เงินเหลือจ่ายสุทธิ หมายถึง ผลต่างในระหว่างงบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
นับรวมทั้งงบดาเนินการและงบลงทุน เป็นการเปรียบเทียบในระหว่างงบประมาณที่กาหนดไว้ ในการ
ดาเนินงานตามกิจการของสถาบันกับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละรายการเพื่อวัดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทางบประมาณและการบริหารงบประมาณ
 สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์ของสถาบันในฐานะนิติบุคล ประกอบไปด้วย
ครุภัณฑ์ อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
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