
 0 

 

 

 

 คู่มือ 
 

 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 



 1 

ค ำน ำ 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จัดท าขึ้นภายใต้หลักการและกรอบ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2555-2558 โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญส่วนหนึ่ง
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และ 29 ตัวชี้วัด ทั้งนี้เพ่ือใช้ตัวชี้วัดเป็นกรอบแนวทางในการวัดความก้าวหน้า และวัดผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในแต่ละเป้าประสงค์ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี จึงได้จัดท าคู่มือ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการติดตามประเมินผลส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามประเมินผลงาน
อธิการบดีตามพันธกิจ และนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554 - 2558) ซึ่งแนวทาง    
ในการจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดได้ พัฒนาปรับปรุงจากตัวชี้ วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประเมินคุณภาพของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวชี้วัด ค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของส านักงาน ก.พ.ร. ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสมศ .        
รวมทั้งพิจารณาถงึความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

กองแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นคู่มือในการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามผล        
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด และเกิดการ
พัฒนาการบริหารงานของอธิการบดี และคณะผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                       งานยุทธศาสตร์และประเมินผล กองแผนงาน 
                                                                        ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                                                                                       กรกฎาคม 2556 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับควำมส ำเร็จของระบบบริหำรจัดกำรที่ดีและมีธรรมำภิบำล11 
หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
ค ำอธิบำย :    
 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  22สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภา
มหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานให้มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่จะต้องท าหน้าที่บริหารจัดการ    
ให้มีคุณภาพ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง    
การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 หลักธรรมำภิบำล 3

3หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ   
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ  และ
เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี
และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก   
เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ 
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 
                                                           
ที่มำ  1 ปรับปรุงตามเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2554  และเกณฑ์การก ากับดูแลองค์การที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
 2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 หน้า 81    
 3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 หน้า 36    
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3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา       
ที่ก าหนดและสร้างความเชื่อม่ันความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4. หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักควำมโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้ เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ทสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็น
ที่ส าคัญที่ เกี่ยวข้อง  ร่ วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา  ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ด าเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียการปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อ านาจของกฎหมายกฎ ระเบียบข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. หลักควำมเสมอภำค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี      
การแบ่งแยกด้านชาย/หญิงถิ่นก าเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะ   
ของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) : การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติ ไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
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เกณฑ์มำตรฐำน 44 
1. ผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน และมีการประเมินตนเอง            

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 
2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ           

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

3.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจ  แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ 

6.  ผู้บริหาร มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

7.  สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารได้น าผลการประเมิน          
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
เกณฑ์กำรประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 

 
                                                           
ที่มำ  4 คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปกีารศึกษา 2554 KPI 7.1  หน้า 71 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2  ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance     
                  organization)55 
หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
ค ำอธิบำย :   

กำรบริหำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ วิธีการบริหารที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลขององค์กรเป็นหลัก การปฏิบัติงาน        
ขององค์กรมีผลสัมฤทธิ์เพียงใดพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมาย   
ที่ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Output) + ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ผลผลิต (Outputs) หมายถึง งานบริการ หรือกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ท าเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบ           

ให้ประชาชนผู้รับบริการ ผลผลิตเป็นผลงานที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมของส่วนราชการโดยตรง  
ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นติดตามมา ผลกระทบ หรือเงื่อนไขที่เกิดจากผลผลิต 

ผลลัพธ์ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนผู้รับบริการและสาธารณชน  
กำรบริหำรงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือ Result Based Management (RBM) เป็นวิธีการบริหาร    

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ท าให้ผู้บริหารทราบผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะๆ และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เป็นการควบคุมทิศทางการด าเนินงานให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

องค์กำรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization – HPO คือ องค์กรที่มีรูปแบบ           
ของพฤติกรรม และการปฏิบัติงานคนในองค์การที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน มีการบริหารงาน
ที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ มีภาระรับผิดชอบเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับภาคต่าง ๆ ด้วยความกระตือรือร้นเพ่ือให้ผลของการ
ปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 

1. กำรจัดกำรยุทธศำสตร์ เช่น การจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
4 ป ีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี การรายงานผลการปฏิบัติราชการ การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

2. กำรจัดกำรกำรตลำดและลูกค้ำสัมพันธ์ เช่น ศูนย์บริการร่วม การส ารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ การอ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาอุปสรรคผู้รับบริการ เป็นต้น 

3. กำรสร้ำงเครือข่ำย เช่น บริหารราชการแบบบูรณาการ การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม    
ในการบริหารราชการแผ่นดิน  เป็นต้น 

4. กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล เช่น การจัดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและน าข้อมูล             
มาประกอบการตัดสินใจทุกระดับ เป็นต้น 

 
                                                           
ที่มำ5  5 ตัวชี้วัดใหม่แผน มข. ปี 2555 ปรับปรุงตามหลักการของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546  
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5. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น การจัดการความรู้ด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือพัฒนา 
สมรรถนะ เป็นต้น 

6. กำรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กำร เช่น การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ข้าราชการ เป็นต้น 

7. มีกำรออกแบบองค์กรและกระบวนงำน  เช่น การประกาศขั้นตอนแผนภูมิการปฏิบัติงาน       
การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับโครงสร้างส่วนราชการ การทบทวน 
ยกเลิก ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ล้าสมัยหรือหมดความจ าเป็น การเพ่ิมผลผลิต กระจายอ านาจ
การตัดสินใจ การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

8. มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน เช่น การจัดท าบัญชีต้นทุน/การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย   
การประเมินความคุ้มค่า การจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่ เป็นต้น 

9. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เช่น การติดตามและประเมินผล การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ การสร้างแรงจูงใจ  เป็นต้น 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีการจัดการยุทธศาสตร์ 
2. มีการจัดการการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 
3. มีการสร้างเครือข่าย 
4. มีการบริหารจัดการข้อมูล 
5. มีการบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ 
7. มีการออกแบบองค์การและกระบวนงาน  
8. มีการบริหารจัดการด้านการเงิน 
9. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและน าผลมาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น (Improvement 

plan)  
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

9 ข้อ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตบัณฑติที่ด ี
 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบรรลุคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 

หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
ค ำอธิบำย :    
 คุณลักษณะของบัณฑิต หมำยถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 
ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและคุณลักษณะของบัณฑิตตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้        
ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติม    
ด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้น าทางความคิด โดยเฉพาะด้านการคิดเชิงวิพากษ์และการน าเสนอผลงาน 

เกณฑ์มำตรฐำน 6  
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับ      

ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา

และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ    
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ     
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ    
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
5 ข้อ 

 
                                                           
ที่มา     6 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554  KPI 2.7 หน้า 22 
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 1 ปี 7 7 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค ำอธิบำย :  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ       
ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าและบัณฑิตที่ศึกษาต่อภายในระยะเวลา  1 ปี นับจากวันที่
ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษานั้นๆ การนับการมีงานท าสามารถนับ
กรณกีารท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้  โดยการนับจ านวน 
ผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงาน
ใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

วิธีกำรค ำนวณ 

 

หมำยเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 
     ใช้ข้อมูลจากรายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยกองแผนงาน มข. 

เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 77 ร้อยละ 79 ร้อยละ 81 ร้อยละ 83 ร้อยละ 85 

 

ข้อมูลจำกกำรส ำรวจ  
ต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อย่างน้อยร้อยละ 80) และในเชิง

คุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา) กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ให้มีการติดตามซ้ าและรายงานผลที่ติดตามซ้ าเปรียบเทียบกับผลที่เก็บได้ในครั้งแรกโดยผลการ
ส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1) จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 
2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า 
4) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 
5) จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
6) จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 
7) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 
                                                           
ที่มำ       7 คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปกีารศึกษา 2554  KPI 2.9  หน้า 24 

 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 
x 100 

 จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ8 8 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค ำอธิบำย :    
 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามุ่งพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนิสิตนักศึกษา และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
 โดยพิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยได้รับความร่วมมือจากส านักงานสถิติ
แห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการส ารวจ 

 บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา

ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2. มีงานท าตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังส าเร็จการศึกษา ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและไม่นับรวม

ผู้ที่มีงานท าอยู่ก่อนเข้าศึกษาหรือขณะศึกษา 
 ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตท างานเก่ียวข้องด้วย 
 ประเด็นกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้น ๆ  
 2) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน   
 3) ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 77 ร้อยละ 79 ร้อยละ 81 ร้อยละ 83 ร้อยละ 85 
 
 
แนวทำงกำรประเมินผล : 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใช้ผลส ารวจความพึงพอใจจากส านักงานสถิติแห่งชาติปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2556 เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือใช้ในการประเมินผล 

 
                                                           
ที่มา   8รายละเอยีดตัวชีว้ัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 KPI 4  
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ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 9 9 
หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
ค ำอธิบำย :  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ    
ของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร  
มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

เกณฑ์มำตรฐำนทั่วไป : 
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด         

โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ส าหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย) 
 
หมำยเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2556 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2548 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้  ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้น ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
                                                           
ที่มา      9คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554  KPI  2.1 หน้า 13 
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เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม : (มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่ม ง) 
1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ ปริญญาเอก)             

มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ ปริญญาเอก)             

มีจ านวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

 

หมำยเหตุ : 
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน

รอบปีการศึกษาที่ท าการประเมิน สาหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุก
ระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิด
ด าเนินการแล้ว 

2. การนับจ านวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ให้นับตามจ านวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ 
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ด าเนินการ 

เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ด าเนินการ 
1 ข้อ 

ด าเนินการ 
2 ข้อ 

ด าเนินการ 
3 ข้อ 

ด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 
และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกต่อจ ำนวนอำจำรย์ 

                  ประจ ำทั้งหมด10 10 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค ำอธิบำย :   

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน 

 ให้เปรียบเทียบจ านวนอาจารย์ประจ าของคณะที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
กับจ านวนอาจารย์ประจ าทุกระดับ โดยให้น าเสนอในรูปร้อยละ  

 อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์ประจ าทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึง
อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีงบประมาณ (จ้างไม่ต่ ากว่า 9 เดือน) ทั้งนี้ ให้นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อด้วย 

 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าให้นับรวมอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่
มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในปีงบประมาณ ที่ยังคงมีสถานภาพเป็นอาจารย์ประจ า โดยจะนับรวมอาจารย์ที่มี
วุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่าโดยจะต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

สูตรกำรค ำนวณ : 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
 ร้อยละ 53 ร้อยละ 56 ร้อยละ 59 ร้อยละ 62  ร้อยละ 65  

 

 

 

 

 
                                                           
ที่มา     10 คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปกีารศึกษา 2554 KPI 2.2 หน้า 15 
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรต่อจ ำนวนอำจำรย์ 
 ประจ ำทั้งหมด11 11 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค ำอธิบำย :    

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์     
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง       
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน 

 ให้เปรียบเทียบจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
โดยให้น าเสนอในรูปร้อยละ  

 อาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการให้นับรวมอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) ในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2556 ที่ยังคงมีสถานภาพเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 

 อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์ประจ าทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการและอาจารย์พนักงาน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อด้วย 

 
สูตรกำรค ำนวณ : 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
เกณฑ์กำรประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 53 ร้อยละ 56  ร้อยละ 59  ร้อยละ 62  ร้อยละ 65 
 

 

 

 

 
                                                           
ที่มา    11 คู่มือรายละเอยีดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปกีารศึกษา 2554  KPI 2.3 หน้า 17 
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ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระดับควำมส ำเร็จของระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน1212 
หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
ค ำอธิบำย :  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์           
อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอนการประเมินผลการเรียนรู้และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้ง    
มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียนนอกจากนั้น   
ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของคณะ 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและ       

มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

หมำยเหตุ : 
หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความ 

พึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ
หรือหลักฐานชิงประจักษ์อ่ืน ๆ ทีเ่ชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
                                                           
ที่มา     12 คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปกีารศึกษา 2554  KPI 2.4 หน้า 19 
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ตัวชี้วัดที่ 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และ  

                สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้1313 
หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
ค ำอธิบำย :  นอกเหนือจากการเรียนการสอน คณะควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะใน
เรื่องการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาห้องสมุดและแหล่ง
การเรียนรู้อ่ืนๆ การบริการด้านงานทะเบียนการบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้อง
มีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน
หอพักนักศึกษาห้องเรียน สถานที่ออกกาลังกาย บริการอนามัยการจัดจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น 
เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่ต่ ากว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้งาน 

แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อย        

ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืน ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  อย่างน้อยในเรื่อง

ประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 - 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ       

ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
หมำยเหตุ : 1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษา     
ที่มีการลงทะเบียนการใช้ WiFi ของมหาวิทยาลัย 

     2. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้อง
เทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
                                                           
ที่มา    13 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปกีารศึกษา 2554  KPI 2.5  หน้า 20 
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ตัวชี้วัดที่ 2.9 ระดับควำมส ำเร็จของระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน1414 
หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
ค ำอธิบำย :   กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น
โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลสถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่าง
เฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของ
นักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระ ในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคลการจัดให้มี
ชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียงมีการจัด
สัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา     
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และ       
มีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอส าหรับการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน : 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)     

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ

ทั้งและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม

ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน   

การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51     
จากคะแนนเต็ม 5 

7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้         
ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 

หมำยเหตุ : 
 งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่ได้
พัฒนาขึ้น และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 

เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 
                                                           
ที่มา     14 คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปกีารศึกษา 2554  KPI 2.6 หน้า 21 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับควำมส ำเร็จที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำนักศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ  
                  และคุณธรรม1515 
หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
ค ำอธิบำย :    

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันที่มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถด ารงอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม  

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญของคุณภาพบัณฑิต
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความส าเร็จของการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา 
เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตาม
ข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเสริมสร้าง
ทักษะ บุคลิกภาพและความเป็นผู้น า รวมถึงทักษะภาษาต่างประเทศ16   

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ของนักศึกษา ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 
โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ             
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ (เป็นหน่วยงานที่ไม่มีเกี่ยวข้องใด ๆ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ  

 
                                                           
15 ที่มา คู่มือรายละเอียดตวัชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554   KPI 2.8  หน้า 23 
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับควำมส ำเร็จของระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ17 16 
หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
ค ำอธิบำย :  มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา       
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้       
(3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
สภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ            

โดยนักศึกษา อย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน  และ    
มีกิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมนิความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 

เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ  

 
                                                           
ที่มา      17 คู่มือรายละเอียดตวัชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554  KPI 3.2 หน้า 36 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรวิจัย 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.1  ระดับควำมส ำเร็จของมหำวิทยำลัยที่ใช้กำรวิจัยเป็นฐำนในกำรพัฒนำ  
                     (Research Based University)18  
หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
ค ำอธิบำย :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยโดยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ชั้นน าระดับโลก ซึ่งการจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลกได้นั้นมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นที่จะต้อง มี
การวิจัยในทุกส่วนมาเป็นฐานในการพัฒนาเพ่ือท าให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย แต่การใช้การ
วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาจ าเป็นต้องมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุน
ครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัย และ
การจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัย และทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น 
ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เกณฑ์มำตรฐำน 

1. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการวิจัย
และด าเนินการตามแผนที่ก าหนด (สกอ. 4.1) 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 
ของอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (สกอ. 4.1) 

3. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยเข้ากับกระบวนการบริการวิชาการ  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20    
ของอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (สมศ. 8) 

4. มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของสังคมและชุมชนและมีการรับรองการใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (สมศ. 6) 

5. มีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพโดยได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
และ ลิขสิทธ์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (สมศ. 7) 
  

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 5 ข้อ 

.2   เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนัก วิจัยประจ ำ  1 917

 
                                                           
ที่มา       18  1) คู่มือการปะกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 โดย สกอ. KPI 4.1  
 2) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 โดย สมศ. KPI 6, 7, 8 
 3) ก าหนดเกณฑ์ประเมินโดย สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ ตุลาคม 2555   
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ตัวชี้วัดที่ 4.2  เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย  
                  ประจ ำ1918 
หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
ค ำอธิบำย :  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในและที่ได้รับจากภายนอกเพ่ือ
สนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึง
ศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
สูตรกำรค ำนวณ : 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 

 
 

หมำยเหตุ : 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่

จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน

จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม่มีหลักฐาน
ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับ
ทุน โดยอาจารย์ หรือนักวิจัยแต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย
เป็นผู้ด าเนินการ 
 
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน : 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกโดยจ าแนกตามแหล่งเงินทุน 
2. ชื่อผู้ท าผลงานวิจัย ชื่องานวิจัย งบประมาณงานวิจัยในรอบปีการประเมิน 

 
เกณฑ์กำรประเมิน : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ 220,000 บาท เท่ากับ 5 คะแนน 
 
                                                           
ที่มา      19คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปกีารศึกษา 2554 KPI 4.3  หน้า 43 

            จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ   =    จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า 
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ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของงบประมำณเพื่อกำรวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรมต่องบประมำณ
ทั้งหมด2019 

หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค ำอธิบำย :  สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการด้านวิจัยที่มีคุณภาพ  โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
และให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณด้านวิจัย 
เพ่ือสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและ
ทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ    
ที่เก่ียวข้อง  

งำนวิจัย* หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์
และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

สูตรกำรค ำนวณ : 
  
 
 
 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 4 ร้อยละ 6 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 

 
หมำยเหตุ : 

1. จ านวนงบประมาณเพ่ือการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หมายถึง งบประมาณรายจ่ายผลผลิตที่ 8: 
ผลงานวิจัยเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ผลผลิตที่  9: ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ [เอกสาร
งบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

2. จ านวนงบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายถึง งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 
2557 [เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

 
                                                           
ที่มา    20 ตัวชี้วัดใหม่ของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
           * คู่มือการปะกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 หน้า 32  

                        จ านวนงบประมาณเพ่ือการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม                  X 100                                          
จ านวนงบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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ตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละของอำจำรย์และนักวิจัยประจ ำที่ได้รับทุนท ำวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
                   จำกภำยใน และงำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกมหำวิทยำลัยต่ออำจำรย์และ  
                   นักวิจัยทั้งหมด21 

20 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค ำอธิบำย :   อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์ประจ าทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน
รวมถึงอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างเพ่ือสอนและวิจัยโดยตรงนับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในปีที่
ประเมิน ไม่รวมผู้ลำศึกษำต่อ 
 นักวิจัยประจ า ได้แก่ ข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจ้างโดยนับเฉพาะ
นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงในปีที่ประเมิน ไม่รวมผู้ลำศึกษำต่อ ทั้งนี้ นักวิจัยให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มี
ต าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับ
ส่วนงาน/มหาวิทยาลัยได้ด้วย โดยให้นับเฉพาะจ านวนบุคลากรที่มีต าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ
เทียบเท่าฯที่ได้รับทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์เท่านั้น 
 การได้รับทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หมายความรวมถึง การได้รับเงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัยและงานสร้างสรรค์ใน
กรณีท่ีเป็นวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้ค านวณเป็นจ านวนเงินตามราคาของสิ่งของนั้น ๆ 
 แหล่งทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย จ าแนกดังนี้ 

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

 ให้เปรียบเทียบจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าของคณะที่ได้รับทุนทาวิจัยจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าโดยให้น าเสนอในรูปร้อยละ 

 การแจงนับอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย การแจงนับจะ
ไม่นับซ้ าถึงแม้ว่าอาจารย์หรือนักวิจัย ผู้นั้นจะได้รับทุนท าวิจัยหลายเรื่อง และในกรณีที่มีการท าวิจัยเป็นคณะ
ให้แจงนับจ านวนอาจารย์ในคณะที่ท าวิจัยได้ทุกคน ทั้งนี้ ให้สามารถนับรวมทุนส่วนตัวที่ใช้ในการท าวิจัยด้วย 

 นักวิจัย หมายถึงบุคลากรที่มีต าแหน่ง “นักวิจัย” ไม่นับรวมเจ้าหน้าที่วิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย และผู้ช่วย
นักวิจัย 

 
                                                           
ที่มา      21คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปกีารศึกษา 2554  KPI 4.9  หนา้ 54 



 25 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 
 
 
 
 

ข้อมูลอ้ำงอิงส ำหรับผู้ประเมิน : 
 1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 2. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยฯ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 27 ร้อยละ 29 ร้อยละ 31 ร้อยละ 33  ร้อยละ 35 

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยฯภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557 x 100    
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
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ตัวชี้วัดที่ 4.5    ร้อยละของงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือ น ำไปใช้  

                     ประโยชน์ระดับนำนำชำติต่ออำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ2221 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค ำอธิบำย :  การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่าง    
มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
และมีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจานวนผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับนานาชาติของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

กำรตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่ก าหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference 
Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
นั้น สามารถน ามานับได้เฉพาะที่เป็น Full Paper เท่านั้น 

กำรเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการ
แสดง (Performance) ซึ่งเป็นการนาเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี และการแสดงที่เป็น
ผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการนาเสนอในระดับ
นานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่
เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการประเมินคุณค่าของผลงานในการ
เผยแพร่ เช่น 

- มีคณะกรรมการผู้พิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซ่ึงอาจประกอบด้วย ศิลปิน
ระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

- การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีคุณภาพ และท่ีเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ของงำนวิจัย เป็นการน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน

โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับ
กลุ่มเปา้หมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ 
และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ของงำนสร้ำงสรรค์ จะต้องปรากฏชัดตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
โครงการสร้างสรรค์ ซึ่งได้น าเสนอรายงานขั้นตอนการสร้างสรรค์ ผ่านการวิเคราะห์และสรุปผลตามผลงาน

 
                                                           
ที่มา      22 คู่มือรายละเอยีดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปกีารศึกษา 2554  KPI 4.4 และ 4.5  หน้า 45-49 
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อย่างเป็นระบบสามารถน าผลงานและรายงานการด าเนินงานไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และ
ได้น าเสนอผลการน าไปใช้จากผู้เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศิลปะ เป็นต้น 
 

สูตรกำรค ำนวณ : ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
 
 
 
 

สูตรกำรค ำนวณ : ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 
 

 

 

สูตรกำรค ำนวณ : ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า 

 

 

 

เกณฑ์กำรประเมิน : 

 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 37 ร้อยละ 39 ร้อยละ 41 ร้อยละ 43 ร้อยละ 45 

จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ   x 100    
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า 

จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับนานาชาติ   x 100    
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า 

ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ + ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.6  ร้อยละของบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิง (Citation) ใน refereed journal   
                  หรือในฐำนข้อมูลระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
                 และนักวิจัยประจ ำ2322 
 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค ำอธิบำย :   

การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สถาบันสร้างขึ้นมีหลายช่องทาง เริ่มตั้งแต่การเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ สถาบันอาจส่งเสริมให้ผลงานวิจัยของสถาบันได้มีโอกาสเผยแพร่ในระบบสากล
ที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้น และการได้รับอ้างอิงในระบบสากลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติจะสะท้อนคุณภาพของผลงานวิจัย รวมทั้งเป็นการขยายฐานการ
เผยแพร่ได้กว้างขวางข้ึน 
 

หมำยเหตุ 
1. การนับบทความที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการอ้างอิงหลายครั้งก็ตาม 
2. บทความวิจัยในฐานข้อมูลมาตรฐานสากลตามที่ก าหนด ให้นับเฉพาะที่เป็นบทความวิจัยเท่านั้น 

ได้แก่ “research article” “letter” และ “review” 
 
สูตรกำรค ำนวณ : 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 77 ร้อยละ 79 ร้อยละ 81 ร้อยละ 83 ร้อยละ 85 
 
 
 
 

 
                                                           
ที่มา     23 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ป ี2551  โดย สกอ. KPI 4.5  หน้า 58 

                        จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในปีปฏิทิน 2557    x 100 
 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมดในปีปฏิทิน 2557 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนบริกำรวิชำกำร 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 จ ำนวนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกเพื่อกำรบริกำรวิชำกำร2423 
หน่วยวัด  :  จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 
ค ำอธิบำย* :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่ งยืน
เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่พ่ึงของสังคม และประเทศในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของความรู้
ทางวิชาการสู่การพัฒนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่การชี้น าสังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐาน
รากให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและเป็นที่พ่ึง
ของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตาม
จุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่
ความรู้นั้นทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน 

 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จ านวน 2 โครงการ จ านวน 4 โครงการ จ านวน 6 โครงการ จ านวน 8 โครงการ จ านวน 10 โครงการ 
 
 

หมำยเหตุ : รวบรวมข้อมูลจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
                                                           
ที่มา  24 ตัวชี้วัดใหม่ของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 * คู่มือรายละเอียดตวัชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปกีารศึกษา 2554 KPI 5.2  หน้า 58 
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ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของงบประมำณเพ่ือกำรบริกำรวิชำกำรส ำหรับหน่วยงำนภำยในและ 
                  ภำยนอกต่องบประมำณทั้งหมด2524 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค ำอธิบำย* :  การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงก าหนด
หลักเกณฑ์และข้ันตอนการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพ่ือเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรม 

สูตรกำรค ำนวณ : 
  
 
 
 
 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.4 ร้อยละ 0.6 ร้อยละ 0.8 ร้อยละ 1.0 

 
หมำยเหตุ : 

1. จ านวนงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาการส าหรับหน่วยงานภายในและภายนอก หมายถึง 
งบประมาณรายจ่ายผลผลิตที่ 4 : การให้บริการวิชาการ [เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

2. จ านวนงบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายถึง งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 
2557 [เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

 
                                                           
ที่มา      25 ตัวชี้วัดใหม่ของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
          * คู่มือรายละเอียดตวัชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปกีารศึกษา 2554 KPI  5.1 หน้า 57 

จ านวนงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาการส าหรับหน่วยงานภายในและภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 X 100                                          
                    จ านวนงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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ตัวชี้วัดที่ 5.3 ระดับควำมส ำเร็จของระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม26 25 
หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
ค ำอธิบำย :  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัย
พึงก าหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพ่ือ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์มำตรฐำน  
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
 

หมำยเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2  
               และข้อ 3 
 

เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ   

 
 
 
 
 
 

 
                                                           
ที่มา      26คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปกีารศึกษา 2554 KPI  5.1 หน้า 57 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรมทีด่ ี
 

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรม2726 
หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
ค ำอธิบำย :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้ศิลปะและ
วัฒนธรรมเพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์
ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไปสู่กระบวนการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ  

ต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟ ูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการปรับใช้ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศโดยมีความสมดุล
ระหว่างการปฏิบัติงานภายในและภายนอกตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์มำตรฐำน 
1. มีระบบและกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการประยุกต์การงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการประยุกต์การงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการประยุกต์งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ   

 
 

 
                                                           
ที่มา  27 ตัวชี้วัดใหม่ แผน 2555 ปรับปรุงจากคู่มือรายละเอยีดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน ม. ขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 KPI 6.1 หน้า 63  
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ตัวชี้วัดที่ 6.2  ร้อยละของงบประมำณในกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
                    ต่องบประมำณทั้งหมด2827 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค ำอธิบำย* :    

กำรส่งเสริมและสนับสนุน หมายถึง การให้ความส าคัญและการขยายขอบเขตในโครงการหรือ
กิจกรรมให้ดีมีคุณภาพสมบูรณ์ขึ้นด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ บุคลากร 
ความรู้ โอกาส และกาลังใจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม 
สามารถจะดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างความสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน 
สภาพแวดล้อม และสังคม ซึ่งพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าทางศิลปะ 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่อง
ความคิดความรู้สึก ความเชื่อ ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตสังคม รวมทั้ง
ผลเกิดจากกิจกรรมและผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล 
เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีจึงควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของ
วัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า ส าหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็น
อุดมศึกษาที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และ
จิตใจ การมีน้าใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้นาที่ดีและเป็นที่พ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรม
ในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกปูองวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และ
พัฒนาแนวทางการดารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 
 
สูตรกำรค ำนวณ : 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
ที่มา        28 ตัวชี้วัดใหม่ของแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
              * คู่มือรายละเอยีดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 KPI 6.2 หน้า 64 
 

จ านวนงบประมาณในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   X 100                                          
           จ านวนงบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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เกณฑ์กำรประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 0.1 ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.3 ร้อยละ 0.4 ร้อยละ 0.5 
 
 
หมำยเหตุ : 

1. จ านวนงบประมาณในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง งบประมาณรายจ่าย
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม [เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

2. จ านวนงบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายถึง งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 
2557 [เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 ด้ำนพัฒนำคุณภำพและระบบประกันคุณภำพ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 7.1  ระดับควำมส ำเร็จของระบบกำรประกันคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล29 28 
หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
ค ำอธิบำย :  มาตรฐานสากล หมายถึงระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ ระบบคุณภาพโดยทั่วไป หมายถึง 
กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพที่มีการวางแผน มีการควบคุม  ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงการ
ด าเนินงานเพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น 1) ระบบ International Organization for 
Standardization (ISO) 2) ระบบ Total Quality Management (TQM) 3) ระบบ The Malcom Baldrige 
National Quality Award 4) ระบบ CIPP (Context, Input, Process, Product) 5) ระบบ Input Process 
Output 6) ระบบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา  
 
เกณฑ์มำตรฐำน  

1. มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐานระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมศ.)  (สกอ. 9.1) 

2. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสู่มาตรฐานสากลโดยการน าเอาระบบคุณภาพมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร เช่น TQA, TQM, PMQA, ANU, EdPEx, ISO 9000 

3. มีการบูรณาการระบบการประเมินคุณภาพให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพขององค์กร
ภายนอก  

4. มีการก ากับติดตามการน าเอาผลการประเมินคุณภาพของทุกคณะหน่วยงานมาพัฒนาและปรับปรุง
ผลการด าเนินงานให้เกิดผลดีตามกระบวนการ PDCA  

5. มีนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ ผลงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ        
ที่เป็นแบบอย่างดีและสามารถเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นๆน าไปใช้ประโยชน์ได้  
 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ   

 
 
                                                           
ที่มา29   1) คู่มือการปะกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 โดย สกอ. KPI 9.1  
 2) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 โดย สมศ.   
 3) ก าหนดเกณฑ์ประเมินโดย สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ ตุลาคม 2555   
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8 ด้ำนศิษย์เก่ำสัมพันธท์ี่ดี 
 

ตัวชี้วัดที่ 8.1  ระดับควำมส ำเร็จของศิษย์เก่ำที่ร่วมสร้ำงควำมเข้มแข็งและขับเคลื่อน 
                   ให้กับมหำวิทยำลัย3029 
หน่วยวัด    :  ระดับควำมส ำเร็จ 
ค ำอธิบำย   :  การสนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าของเอเชีย และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความ
พร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา 

 จ านวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับศิษย์เก่าซึ่งเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล้วไปประกอบอาชีพและประสบความส าเร็จ มีความมั่นคง การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้
สถาบันจะช่วยสนับสนุนให้สถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ได้ 

  ในกรณีที่บริจาคเป็นทรัพย์สินให้ตีราคาเป็นเงินด้วย เช่น บริจาครถยนต์ ที่ดิน เครื่องมือทาง
การแพทย ์เป็นต้น 
เกณฑ์มำตรฐำน  

1.  มีการพัฒนาฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
2. มีการพัฒนาเครือข่ายสังคม (social network) ของส านักบริหารกิจการศิษย์ เก่า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3.  มีการให้ข้อมูลข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า (สกอ. 3.1) 
4.  มีกิจกรรมโครงการพัฒนาประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า (สกอ. 3.1) 
5.  มีการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและ

วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า (สกอ. 3.1) 
6.  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ 
7.  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ศิษย์เก่าถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับ

สถาบัน  

เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ   

 
                                                           
ที่มา  30 1) คู่มือการปะกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 โดย สกอ. KPI 3.1  
    2) ก าหนดเกณฑ์ประเมินโดย สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ ตุลาคม 2555   
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9 ด้ำนชุมชนสมัพันธ ์
 

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ระดับควำมส ำเร็จที่ได้รับกำรยอมรับจำกสังคมและชุมชน31 30 
หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
ค ำอธิบำย :  โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบัน 
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเม่ือด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้
ตามศักยภาพของตน 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
1.  มีแผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
2.  มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี 
3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยคงอัตลักษณ์และ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 

ข้อมูลที่ต้องกำร 
1.  แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
2.  รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุนหรือองค์กรได้

เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและพัฒนาตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุนหรือองค์กร 
4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์

ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม 
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ   

 

 
                                                           
ที่มา     31 ตัวชี้วัดใหม่ของแผนปฏิบัติราชการ ม.ขอนแก่น ปี 2555 ปรับปรุงจากคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน   
               มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554  KPI 5.4  หน้า 60  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 10 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ทำงปัญญำเพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้ 

 
ตัวชี้วัดที่ 10.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร และทรัพย์สิน 
                  อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ32 
หน่วยวัด  : ระดับควำมส ำเร็จ 
ค ำอธิบำย :  การบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าเป็นการบูรณาการ    
ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การบริหารงานที่สอดคล้อง        
กับสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน 
เกณฑ์มำตรฐำน  

1. มีแผนการกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรและทรัพย์สิน หรือแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีรายงานทางการเงินจากการจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ

มั่นคงอย่างต่อเนื่อง 
5.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานการเงินไป

ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 หมำยเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ 
ดังนั้น ควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และ
ประเมินมูลคา่ของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับ
เวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่าหรือจะต้อง
มีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการ
วิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร             
โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที่ 10.2 ร้อยละของเงินรำยได้ต่องบประมำณทั้งหมด3331 
หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
ค ำอธิบำย* :  การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  ไม่ว่าแหล่งเงินทุน                  
ของสถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (ส าหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้ของสถาบัน 
เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษาต่าง ๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัยบริการทางวิชาการ 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพ่ือการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าความเข้าใจกับการ
วิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจ านวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่
สถาบันใช้ส าหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จ าแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ 
(ค่าใช้จ่าย) ด าเนินการทั้งหมด งบประมาณ ในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของ
งบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจ  ทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพ
เชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า              
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
สูตรกำรค ำนวณ : 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 57 ร้อยละ 59 ร้อยละ 61 ร้อยละ 63 รอ้ยละ 65 

 
หมำยเหตุ : 

1. จ านวนงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายถึง งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 
2557 ประเภทงบประมาณรายได้ [เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

2. จ านวนงบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายถงึ งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 
2557 [เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

 
                                                           
ที่มา      33 ตัวชี้วัดใหม่แผนปฏิบัติติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

         * คู่มือการปะกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 โดย สกอ. องค์ประกอบที่ 8 หน้า 90 

จ านวนงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  X 100                                          
           จ านวนงบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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ภำคผนวก 
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สรุปจ ำนวนตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

 
 

ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด 
ผลกำรด ำเนินงำน ค่ำเป้ำหมำย 

ที่มำ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2556* พ.ศ. 2557 

1. ระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 
1 1.1 ระดับความส าเร็จของ

ระบบบรหิารจดัการที่ดีและมี
ธรรมาภิบาล 

5 5 แผนปฏิบัตริาชการ 
มข. 2555 

1.อธิการบด ี
2.สนง.ประเมินฯ 
3.กองแผนงาน 

2 1.2 ระดับความส าเร็จของการ
เป็นองค์กรที่มีผลสมัฤทธ์ิสูง 
(high performance 
organization) 

5 5 แผนปฏิบัตริาชการ 
มข. 2555 

1.อธิการบด ี
2.กองแผนงาน 

2. กำรผลิตบัณฑิตที่ดี 
3 2.1 ระดับความส าเร็จของการ

บรรลคุุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค ์

5 5 IQA 2554 1.ฝ่ายวิชาการฯ 
2.สนง.ประเมินฯ 

4 2.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้งานท าหรือศึกษา
ต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 

82.70 85 IQA 2554 1.ฝ่ายวางแผนฯ 
2.กองแผนงาน 

5 2.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษา 

86.67 85 IQA 2554 1.ฝ่ายวางแผนฯ 
2.กองแผนงาน 

6 2.4 ระดับความส าเร็จของ
ระบบและกลไกการพัฒนา
และบรหิารหลักสตูร 

4 5 IQA 2554 1.ฝ่ายวิชาการฯ 
2.ส านักทะเบียนฯ 

7 2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

55.46 65 IQA 2554 1.ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรฯ 
2. กองแผนงาน 

8 2.6 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

51.66 65 IQA 2554 1.ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรฯ 
2. กองแผนงาน 

9 2.7 ระดับความส าเร็จของ
ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

5 5 IQA 2554 1.ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรฯ 
2.สนง.ประเมินฯ 
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ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด 
ผลกำรด ำเนินงำน ค่ำเป้ำหมำย 

ที่มำ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2556* พ.ศ. 2557 

10 2.8 ระดับความส าเร็จของการ
จัดการห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรยีนรู ้

5 5 IQA 2554 1.สนง.ประเมินฯ 
2.ส านักวิทยบริการ 

11 2.9 ระดับความส าเร็จของ
ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

5 5 IQA 2554 1.ฝ่ายวิชาการฯ 
2.สนง.ประเมินฯ 

3. ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ 
12 3.1 ระดับความส าเร็จที่มุ่งเน้น

การสร้างสรรค์และพัฒนา
นักศกึษาอย่างมีคุณภาพและ
คุณธรรม 

5 5 IQA 2554 1. ฝ่ายวิชาการฯ 
2. สนง.ประเมินฯ 

13 3.2 ระดับความส าเร็จของ
ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

5 5 IQA 2554 1.ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 
2. กองกิจการนักศึกษา 

4. ด้ำนกำรวิจัย 
14 4.1 ระดับความส าเร็จของ

มหาวิทยาลยัที่ใช้การวิจัยเป็น
ฐานในการพัฒนา (Research 
Based University) 

3 5 IQA 2554 1.ฝ่ายวิจัยฯ 
2.สนง.ประเมินฯ 

15 4.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรคต์่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า (บาท/คน) 

48,042.62 220,00 IQA 2554 1.ฝ่ายวิจัยฯ 
2.กองบริหารงานวิจัย 

16 4.3 ร้อยละของงบประมาณ
เพื่อการวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมต่องบประมาณ
ทั้งหมด 

1.58 10 IQA 2554 1.ฝ่ายวิจัยฯ 
2.กองบริหารงานวิจัย 

17 4.4 ร้อยละของอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับทุนท า
วิจัยและงานสร้างสรรคจ์าก
ภายในและงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
อาจารย์และนักวิจยัทั้งหมด 

18.52 35 IQA 2554 1.ฝ่ายวิจัยฯ 
2.กองบริหารงานวิจัย 
3. สนง.ประเมินฯ 
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ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด 
ผลกำรด ำเนินงำน ค่ำเป้ำหมำย 

ที่มำ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2556* พ.ศ. 2557 

18 4.5  ร้อยละของงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์
เผยแพร่ และ/หรือ น าไปใช้
ประโยชนร์ะดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

29.17 45 IQA 2554 1.ฝ่ายวิจัยฯ 
2.กองบริหารงานวิจัย 
3.สนง.ประเมินฯ 

19 4.6 ร้อยละของบทความวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิง (Citation)  
ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

56.79 85 IQA 2554 1.ฝ่ายวิจัยฯ 
2.กองบริหารงานวิจัย 
3.สนง.ประเมินฯ 

5. ด้ำนบริกำรวิชำกำร 
20 5.1 จ านวนความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอกเพื่อการ
บริการวิชาการ 

5 10 แผนปฏิบัตริาชการ 
มข. 2556 

1.ฝ่ายวิจัยฯ 
2.ศูนย์บริการวิชาการ 

21 5.2  รอ้ยละของงบประมาณเพื่อการ
บริการวิชาการส าหรบัหน่วยงาน
ภายในและภายนอกต่องบประมาณ
ทั้งหมด  

0.2465 1.00 แผนปฏิบัตริาชการ 

มข. 2556 

1.ฝ่ายวิจัยฯ 
2.ศูนย์บริการวิชาการ 

22 5.3 ระดับความส าเร็จของ
ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

3 5 IQA 2554 1.ฝ่ายวิจัย 
2.ศูนย์บริการวิชาการ 

6. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
23 6.1 ระดับความส าเร็จในการ

อนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศลิปะ
และวัฒนธรรม 

5 5 แผนปฏิบัตริาชการ 
มข. 2555 

1.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
2.ส านักวัฒนธรรม 

24 6.2 ร้อยละของงบประมาณใน
การส่งเสริมและอนรุักษ์ศิลป 
วัฒนธรรมต่องบประมาณทั้งหมด 

0.1368 0.5 แผนปฏิบัตริาชการ 
มข. 2556 

1.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
2.ส านักวัฒนธรรม 

7. ด้ำนพัฒนำคุณภำพและระบบประกันคุณภำพ 
25 7.1 ระดับความส าเร็จของ

ระบบการประกันคณุภาพตาม
มาตรฐานสากล  

5 5 แผนปฏิบัตริาชการ 
มข. 2555 

1.ฝ่ายวางแผนฯ 
2.สนง.ประเมินฯ 
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ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด 
ผลกำรด ำเนินงำน ค่ำเป้ำหมำย 

ที่มำ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2556* พ.ศ. 2557 

8. ด้ำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ที่ดี 
26 8.1 ระดับความส าเร็จของ

ศิษย์เก่าที่ร่วมสร้างความ
เข้มแข็งและขับเคลื่อนให้กับ
มหาวิทยาลยั 

4 5 แผนปฏิบัตริาชการ 
มข. 2555 

1.ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 
2.สนง..ศิษย์เกา่สมัพันธ ์

9. ด้ำนชุมชนสัมพันธ์ 
28 9.1 ระดับความส าเร็จที่ได้รับ

การยอมรับจากสังคมและ
ชุมชน 

5 5 แผนปฏิบัตริาชการ 
มข. 2555 

1.ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ฯ 
2.กองสื่อสารองค์กร 

10. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทำงปัญญำเพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้ 

29 10.1 ระดับความส าเรจ็ของการ
บริหารจดัการทรัพยากร และ
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 

5 5 แผนปฏิบัตริาชการ 
มข. 2555 

1.ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน 
2.กองคลัง 

30 10.2 ร้อยละของเงินรายได้ต่อ
งบประมาณทั้งหมด 

64.57 65 แผนปฏิบัตริาชการ 
มข. 2556 

1.ฝ่ายวางแผนฯ 
2.กองแผนงาน 

 
หมำยเหตุ : * ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2556 เป็นข้อมูลรอบ 6 เดือน 



 45 

บรรณำนุกรม 
 
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี. แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558. ขอนแก่น : 

ขอนแก่นการพิมพ์ ; 2554 
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2555. ขอนแก่น : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; 2555 
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี. ร่าง แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557.  
ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554.  
ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. รายละเอียดตัวชี้วัดการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2554.  
อนุกรรมการด าเนินการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2553 
กรุงเทพฯ. : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์ ; 2554  

 
 

 
  

 


