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มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ขึ้นภายใต้หลักการและกรอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555  
-2558 โดยมีเน้ือหาสาระส าคัญส่วนหน่ึงประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย     
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ความก้าวหน้า และวัดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในแต่ละเป้าประสงค์ กองแผนงาน ส านักงาน
อธิการบดี  จึง ได้จัดท าคู่ มือรายละเอียดตัว ช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับน้ีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการติดตามประเมินผลส าเร็จ      
ของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการก ากับ
ติดตามประเมินผลงานอธิการบดีตามพันธกิจ และนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554 - 2558) 
ซ่ึงแนวทางในการจัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัดได้พัฒนาปรับปรุงจากตัวช้ีวัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประเมินคุณภาพของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส านักงาน ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักง านคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ . รวมทั้งพิจารณาถึงความ
สอดคล้องเช่ือมโยงกับเป้าประสงค์และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
กองแผนงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับน้ีจะเป็นคู่มือ ในการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามผล        

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด และเกิดการพัฒนาการบริหารงาน ของอธิการบดี 
และคณะผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                       งานยุทธศาสตร์และประเมินผล กองแผนงาน 
                                                                        ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
                                                                                          ตุลาคม 2555 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ระบบบริหารจัดการท่ีดี 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล1

1 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :    
 การบริหารจัดการที่ดี 22สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมี สภามหาวิทยาลัย
ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานให้มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่จะต้องท าหน้าที่บริหารจั ดการให้มีคุณภาพ ได้แก่ 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด 
ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 หลักธรรมาภิบาล 3

3หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม นอกจากน้ียังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ใน
การบริหารงานน้ีมีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่าน้ัน        
แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ 
อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีประกอบดว้ย 10 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของประเทศเพื่อให้ เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน   
โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงาน   
ที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี ที่มีการ ออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะ สมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากร
ทั้งด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ     
ตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา       
ที่ก าหนดและสร้างความเช่ือม่ันความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะรวมทั้งการแสดง
ถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

                                                             
ที่มา  1 ปรับปรุงตามเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554  และเกณฑ์การก ากับดูแลองค์การที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
 2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 หน้า 81    
 3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 หน้า 36    



 5 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาช้ีแจงได้ เม่ือมีข้อสงสัย
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ทสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก  
กลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญ    

ที่เก่ียวข้องร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจ

จากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการ
แทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่
บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุง
กระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อ านาจของกฎหมายกฎ ระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการ
ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี      
การแบ่งแยกด้านชาย/หญิงถิ่นก าเนิดเช้ือชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมความเช่ือทางศาสนาการศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เก่ียวข้องซ่ึงเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติ 
ไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 44 

1. ผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์      
ที่ก าหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ           
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจ  
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหาร มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล โดยค านึงถงึประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

                                                             
4 ที่มา คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 KPI 7.1  หน้า 71 



 6 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารได้น าผลการประเมิน          
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

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 

ตัวชี้วดัที่ 1.2  ระดับความส าเรจ็ของการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization)55 
หน่วยวดั  :  ระดบัความส าเรจ็ 
ค าอธิบาย :   

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ วิธีการบริหารที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลขององค์กรเป็นหลัก การปฏิบัติงาน        
ขององค์กรมีผลสัมฤทธิ์เพียงใดพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายทีก่ าหนด 

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

ให้ประชาชนผู้รับบริการ ผลผลิตเป็นผลงานที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมของส่วนราชการโดยตรง  
ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นติดตามมา ผลกระทบ หรือเงื่อนไขที่เกิดจากผลผลิต ผลลัพธ์   

มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนผู้รับบริการและสาธารณชน  
การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือ Result Based Management (RBM) เป็นวิธีการบริหารที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวช้ีวัดอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ท าให้ผู้บริหารทราบผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะๆ  และสามารถแก้ไขปัญหา   
ได้ทันท่วงที เป็นการควบคุมทิศทางการด าเนินงานให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

องค์การที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization – HPO คือ องค์กรที่มีรูปแบบของพฤติกรรม และ
การปฏิบัติงานคนในองค์การที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน มีการบริหารงานที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ มีภาระรับผิดชอบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ท างานร่วมกับภาคต่าง ๆ ด้วยความกระตือรือร้นเพื่อให้ผลของการปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สุข  แก่ประชาชนอย่าง
ยั่งยืน ประกอบด้วย 

1. การจัดการยุทธศาสตร์ เช่น การจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี การรายงานผลการปฏิบัติราชการ การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

2. การจัดการการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ เช่น ศูนย์บริการร่วม การส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ    
การอ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาอุปสรรคผู้รับบริการ เป็นต้น 

3. การสร้างเครือข่าย เช่น บริหารราชการแบบบูรณาการ การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการแผ่นดิน  เป็นต้น 

4. การบริหารจัดการข้อมูล เช่น การจัดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและน าข้อมูลมาประกอบการ
ตัดสินใจทุกระดับ เป็นต้น 
                                                             
5 ที่มา5ตัวชี้วัดใหม่ของแผน มข. ปี 2555 ปรับปรุงตามหลักการของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546  



 7 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

5. การบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การจัดการความรู้ด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนา 
สมรรถนะ เป็นต้น 

6. การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์การ เช่น การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ข้าราชการ เป็นต้น 

7. มีการออกแบบองค์กรและกระบวนงาน เช่น การประกาศขั้นตอนแผนภูมิการปฏิบัติงาน การก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับโครงสร้างส่วนราชการ  การทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง 
แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ล้าสมัยหรือหมดความจ าเป็น การเพิ่มผลผลิต กระจายอ านาจการตัดสินใจ การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

8. มีการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น การจัดท าบัญชีต้นทุน/การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยการ
ประเมินความคุ้มค่า การจัดซ้ือจัดจ้างสมัยใหม่ เป็นต้น 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น การติดตามและประเมินผล การประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
การสร้างแรงจูงใจ  เป็นต้น 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

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

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

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 ขอ้ 

 
 
 
 
 



 8 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตบัณฑิตท่ีดี 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์6 

หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :    

คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซ่ึงผู้ส าเร็จการศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ ใช้
บัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้         
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอาจมีความ
แตกต่างกันตามลักษณะอาชีพ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่ รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถ   
ในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง สาหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษา     
ในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นาทางความคิด โดยเฉพาะ
ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์และการน าเสนอผลงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน6 6  
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับ       

ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ ใช้
บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
 

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 

 

 

                                                             
6 ที่มา6คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554  KPI 2.7 หน้า 22 



 9 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี7 7 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย :    

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาน้ันๆ ที่ได้งานท าหรือ   
มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าและบัณฑิตที่ศึกษาต่อภายในระยะเวลา  1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา      
เม่ือเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษาน้ันๆ การนับการมีงานท าสามารถนับกรณีการท างานสุจริต     
ทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้  โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษา
เท่าน้ัน 

วิธีการค านวณ 
 

 
หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 (ใช้ข้อมูลจากรายงานการวิเคราะห์ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 77 ร้อยละ 79 ร้อยละ 81 ร้อยละ 83 ร้อยละ 85 

 
ข้อมูลจากการส ารวจ  

ต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อย่างน้อยร้อยละ 80) และในเชิงคุณลักษณะ 
(ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา) กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ให้มีการ
ติดตามซ้ าและรายงานผลที่ติดตามซ้ าเปรียบเทียบกับผลที่เก็บได้ในคร้ังแรกโดยผลการส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล 
ดังต่อไปน้ี 

1) จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 
2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า 
4) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
5) จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
6) จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 

                                                             
7 ที่มา  คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2554  KPI 2.9  หน้า 24 

 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือศึกษาตอ่ภายในระยะเวลา 1 ป ี
x 100 

 จ านวนบัณฑิตทีต่อบแบบส ารวจทัง้หมด 



 10 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

7) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 



 11 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา8 8 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย :    
 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามุ่งพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนิสิตนักศึกษา และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
 โดยพิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยได้รับความร่วมมือจากส านักงานสถิติแห่งชาติ
เป็นผู้ด าเนินการส ารวจ 

 บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซ่ึงมีคุณสมบัติดังน้ี 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาร าชการ   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
2. มีงานท าตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังส าเร็จการศึกษา ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและไม่นับรวมผู้ที่มี

งานท าอยู่ก่อนเข้าศึกษาหรือขณะศึกษา 
 ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตท างานเก่ียวข้องด้วย 
 ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ  พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังน้ี 
 1) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขาน้ัน ๆ  
 2) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน   
 3) ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

เกณฑ์การประเมิน : 

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

 
 
แนวทางการประเมินผล : 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใช้ผลส ารวจความพึงพอใจจากส านักงานสถิติแห่งชาติปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2555 เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ในการประเมินผล 

                                                             
8 ที่มา รายละเอียดตัวชีว้ัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 KPI 4  



 12 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 9 9 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :   
 สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความ
พร้อมของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม  มีการ
ประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพหลักสูตร  มีการวางระบบและ
กลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป : 
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด  โดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมี
การประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา     
ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางที่ก าหนดในภาคผนวก ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องด้วย) 

(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2556 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ี  
ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น 
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ  4 กรณีหลักสูตร            
ที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม : (มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่ม ง) 
1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ ปริญญาเอก)             

มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

                                                             
9 ที่มา คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554  KPI  2.1 หน้า 13 



 13 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ ปริญญาเอก)             
มีจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 



 14 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

หมายเหตุ : 
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปี

การศึกษาที่ท าการประเมิน สาหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา 
โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดด าเนินการแล้ว 

2. การนับจ านวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ให้นับตามจ านวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษาน้ัน ๆ และ
นับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอปรับปรุง
หลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตร  
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซ่ึงอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ด าเนินการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

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

เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด10 10 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย :   

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ัน สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน 

 ให้เปรียบเทียบจ านวนอาจารย์ประจ าของคณะที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ากับ
จ านวนอาจารย์ประจ าทุกระดับ โดยให้น าเสนอในรูปร้อยละ  

 อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์ประจ าทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถงึอาจารย์
พิเศษที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีงบประมาณ (จ้างไม่ต่ ากว่า 9 เดือน) ทั้งน้ี ให้นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อด้วย 

 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าให้นับรวมอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในปีงบประมาณ ที่ยังคงมีสถานภาพเป็นอาจารย์ประจ า โดยจะนับรวมอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าโดยจะต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สูตรการค านวณ : 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิการศึกษาระดับปริญญาเอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ า ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
 ร้อยละ 52 ร้อยละ 54 ร้อยละ 56 ร้อยละ 58  ร้อยละ 60   
 

 

 

 

 

 

                                                             
10 ที่มา คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 KPI 2.2 หน้า 15 



 16 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด11 11 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย :    

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์     
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อน าไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน         
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน 

 ให้เปรียบเทียบจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  โดยให้
น าเสนอในรูปร้อยละ  

 อาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการให้นับรวมอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งทางวิชาการในระดบั
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ยังคงมี
สถานภาพเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 

 อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์ประจ าทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการและอาจารย์พนักงาน
มหาวิทยาลัย ทั้งน้ี  ให้นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อด้วย 

 
สูตรการค านวณ : 
 

จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ า ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 52 ร้อยละ 54  ร้อยละ 56  ร้อยละ 58  ร้อยละ 60  

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
11 ที่มา คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2554  KPI 2.3 หน้า 17 



 17 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระดับความส าเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน1212 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :    
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญจ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์           
อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอนการประเมินผลการเรียนรู้และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยรวมทั้งมีการปรับ
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียนนอกจากน้ันยังจ าเป็นต้องมี
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ

บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

หมายเหต ุ: 
หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความ พึงพอใจ

ของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและก าลังใจหรือหลักฐาน   
เชิงประจักษ์อื่น ๆ ที่เช่ือมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน : 

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 

 

                                                             
12 ที่มา คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2554  KPI 2.4 หน้า 19 



 18 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการจัดการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้1313 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :    

นอกเหนือจากการเรียนการสอน คณะควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเร่ืองการ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ 
การบริการด้านงานทะเบียนการบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากน้ัน ยังจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและ
การบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบันหอพักนักศึกษาห้องเรียน 
สถานที่ออกกาลังกาย บริการอนามัยการจัดจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการให้นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่ต่ ากว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง 
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่

นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเร่ืองประปา 

ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ       
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

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

ต้องการของผู้รับบริการ 

หมายเหต ุ: 
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียน

การใช้ WiFi ของมหาวิทยาลัย 
2. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ตอ้งเทียบเป็น FTES 

ของระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน : 

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 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

                                                             
13 ที่มา คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2554  KPI 2.5  หน้า 20 



 19 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

 



 20 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดที่ 2.9 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน1414 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :    

กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    
พ.ศ. 2542 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่นโดยการมีส่วน
ร่วมจากบุคคลสถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัว           
ของนักศึกษาซ่ึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา  เช่น    
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระ ในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคลการจัดให้มีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ
ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียงมีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงการ มีการ
เรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอ
ส าหรับการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทัง้และ

นอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้         

ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 
 

หมายเหต ุ: 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่ได้พัฒนาขึ้น 
และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

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 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
                                                             
14 ที่มา คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2554  KPI 2.6 หน้า 21 



 21 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

 



 22 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษาอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม1515 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :    

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันที่มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อ
สังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และสามารถด ารงอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม  

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญของคุณภาพบัณฑิตตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้งความ
คาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังน้ัน สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความส าเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 

ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเสริมสร้างทักษะ 

บุคลิกภาพและความเป็นผู้น า รวมถึงทักษะภาษาต่างประเทศ16   
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ของนักศึกษา ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผล

การประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ โดยหน่วยงานหรือ

องค์กรระดับชาติ (เป็นหน่วยงานที่ไม่มีเก่ียวข้องใด ๆ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

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 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้  

 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.2 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 16 
                                                             
15 ที่มา คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2554   KPI 2.8  หน้า 23 
16 ที่มา คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2554  KPI 3.2 หน้า 36 



 23 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา17 17 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :    
 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา  เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ            

โดยนักศึกษา อย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา       
จากกิจกรรมต่อไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

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 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้  

                                                             
17 ที่มา คูม่ือรายละเอียดตวัชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554  KPI 3.2 หน้า 36 



 24 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

 



 25 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการวิจัย 
ตัวชี้วัดที่ 4.1  ระดับความส าเร็จของมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University)18  
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยโดยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันน าระดับ
โลก ซ่ึงการจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันน าระดับโลกได้น้ันมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นที่จะต้อง มีการวิจัยในทุกส่วน    
มาเป็นฐานในการพัฒนาเพื่อท าให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย แต่การใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา
จ าเป็นต้องมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัย และการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะแก่นักวิจัย และทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการวิจัยและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด (สกอ. 4.1) 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด (สกอ. 4.1) 

3. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยเข้ากับกระบวนการบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของอาจารย์
ประจ าทั้งหมด (สมศ. 8) 

4. มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของสังคมและชุมชนและมีการรับรองการใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด (สมศ. 6) 

5. มีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพโดยได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ 
ลิขสิทธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด (สมศ. 7) 
  
เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
 5 ขอ้ 

: 

ตัวชี้วัดที่ 4.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 1918 

                                                             
18 ที่มา  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 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ตุลาคม 2555   



 26 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

ตัวชี้วัดที่ 4.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า1919 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :    
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในและที่ได้รับจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการท าวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัยนอกจากน้ัน เงินทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาตอ่ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินน้ันๆ ไม่ใช่จ านวน

เงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการ

ตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตาม
สัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน โดย
อาจารย์ หรือนักวิจัยแต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันโดยจ าแนกตามแหลง่เงนิทนุ 
2. ช่ือผู้ท าผลงานวิจัย ช่ืองานวิจัย งบประมาณงานวิจัยในรอบปีการประเมิน 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

                                                             
19 ที่มา คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 KPI 4.3  หน้า 43 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ       = 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 



 27 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ 220,000 บาท เท่ากับ 5 คะแนน 



 28 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของงบประมาณเพ่ือการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่องบประมาณทั้งหมด2020 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย :    
 ค าอธิบาย :    

สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการด้านวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็น
ระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ และให้ได้ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ ดังน้ันจ าเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณด้านวิจัย เพื่อสนับสนุนการจัดหาแหล่ง
ทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย  การสนับสนุนทรัพยากร       
ที่จ าเป็น ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

งานวิจัย* หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา 
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล
ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

สูตรการค านวณ : 
  
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 4 ร้อยละ 6 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 

 
หมายเหต ุ: 

1. จ านวนงบประมาณเพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หมายถึง งบประมาณรายจ่ายผลผลิตที่ 8: 
ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ผลผลิตที่ 9: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ หน้า 19 [เอกสาร
งบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

2. จ านวนงบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายถึง งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2556 
หน้า 19 [เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

 
 

                                                             
20 ที่มา   ตัวชี้วดัใหม่ของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
           * คู่มือการปะกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 หน้า 32  

                        จ านวนงบประมาณเพือ่การวจิยั พฒันา และนวัตกรรม                    X  100                                          
จ านวนงบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  



 29 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน           
และงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด2121 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย :    

อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์ประจ าทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงานรวมถึง
อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างเพื่อสอนและวิจัยโดยตรงนับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในปีที่ประเมิน ไม่รวมผู้
ลาศึกษาต่อ 
 นักวิจัยประจ า ได้แก่ ข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจ้างโดยนับเฉพาะนักวิจัยที่
ปฏิบัติงานจริงในปีที่ประเมิน ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ ทั้งน้ี นักวิจัยให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีต าแหน่งและ/หรือ
หน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยได้
ด้วย โดยให้นับเฉพาะจ านวนบุคลากรที่มีต าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าฯที่ได้รับทุนวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์เท่าน้ัน 
 การได้รับทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หมายความรวมถึง การได้รับเงิน วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
ต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในกรณีที่เป็นวัสดุ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ให้ค านวณเป็นจ านวนเงินตามราคาของสิ่งของน้ัน ๆ 
 แหล่งทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย จ าแนกดังน้ี 

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

 ให้เปรียบเทียบจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าของคณะที่ได้รับทุนทาวิจัยจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าโดยให้น าเสนอในรูปร้อยละ 

 การแจงนับอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย การแจงนับจะไม่นับ
ซ้ าถึงแม้ว่าอาจารย์หรือนักวิจัย ผู้น้ันจะได้รับทุนท าวิจัยหลายเร่ือง และในกรณีที่มีการท าวิจัยเป็นคณะให้แจงนับ
จ านวนอาจารย์ในคณะที่ท าวิจัยได้ทุกคน ทั้งน้ี ให้สามารถนับรวมทุนส่วนตัวท่ีใช้ในการท าวิจัยด้วย 

 นักวิจัย หมายถึงบุคลากรที่มีต าแหน่ง “นักวิจัย” ไม่นับรวมเจ้าหน้าทีว่ิจัย เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย 
สูตรการค านวณ : 
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน : 
 1. จ านวนอาจารยแ์ละนักวจิัยประจ าทีป่ฏิบตังิานจริงในปงีบประมาณ 2556  
 2. จ านวนอาจารยแ์ละนักวจิัยประจาที่ได้รับทุนท าวจิยัฯ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
เกณฑ์การประเมิน : 

                                                             
21 ที่มา คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554  KPI 4.9  หน้า 54 

จ านวนอาจารย์และนักวจิัยประจ าที่ได้รับทุนท าวจิยัฯภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ 2556  x 100    
จ านวนอาจารย์และนักวจิัยประจ าที่ปฏบิัตงิานจริง 



 30 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 27 ร้อยละ 29 ร้อยละ 31 ร้อยละ 33  ร้อยละ 35 



 31 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดที่ 4.5    ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์          
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า2222 

หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย :    

การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงที่ส าคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จน้ัน สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจานวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับนานาชาติ   
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่ก าหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ท่ีสามารถนามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper 
หรือ Review เท่าน้ัน ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการน้ัน สามารถ
น ามานับได้เฉพาะที่เป็น Full Paper เท่าน้ัน 

การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการแสดง 
(Performance) ซ่ึงเป็นการนาเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี และการแสดงที่เป็นผลงานวิชาการ 
(นอกเหนือจากงานวิจัย) สู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการนาเสนอในระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบ
และเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่เก่ียวข้องและมีช่ือเสียงใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการประเมินคุณค่าของผลงานในการเผยแพร่ เช่น 

- มีคณะกรรมการผู้พิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซ่ึงอาจประกอบด้วย ศิลปิน
ระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

- การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีคุณภาพ และที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย เป็นการน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย 
และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐาน
ปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การน าไปใช้ประโยชน์ของงานสร้างสรรค์ จะต้องปรากฏชัดตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ
สร้างสรรค์ ซ่ึงได้น าเสนอรายงานขั้นตอนการสร้างสรรค์ ผ่านการวิเคราะห์และสรุปผลตามผลงานอย่างเป็นระบบ
สามารถน าผลงานและรายงานการด าเนินงานไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้น าเสนอผลการ
น าไปใช้จากผู้เก่ียวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศิลปะ เป็นต้น 
 

                                                             
22 ที่มา คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554  KPI 4.4 และ 4.5  หน้า 45-49 



 32 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

สูตรการค านวณ : ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
 
 
 
 
สูตรการค านวณ : ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 
 

 

 

สูตรการค านวณ : ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์   
ในระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า 

 

 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 37 ร้อยละ 39 ร้อยละ 41 ร้อยละ 43 ร้อยละ 45 

จ านวนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับนานาชาติ   x 100    
จ านวนอาจารย์และนักวจิัยประจ า 

จ านวนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับนานาชาติ   x 100    
จ านวนอาจารย์และนักวจิัยประจ า 

ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ + ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 



 33 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดที่ 4.6 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล 
               ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า2323 

หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย :   

การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สถาบันสร้างขึ้นมีหลายช่องทาง เร่ิมตั้งแต่การเผยแพร่ในระดับสถาบัน ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ สถาบันอาจส่งเสริมให้ผลงานวิจัยของสถาบันได้มีโอกาสเผยแพร่ในระบบสากลที่เป็นที่ยอมรับ
มากขึ้น และการได้รับอ้างอิงในระบบสากลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติจะสะท้อนคุณภาพของผลงานวิจัย รวมทั้งเป็นการขยายฐานการเผยแพร่ได้กว้างขวางขึ้น 
 
หมายเหตุ 

1. การนับบทความที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการอ้างอิงหลายคร้ังก็ตาม 

2. บทความวิจัยในฐานข้อมูลมาตรฐานสากลตามที่ก าหนด ให้นับเฉพาะที่เป็นบทความวิจัยเท่าน้ัน ได้แก่ 
“research article” “letter” และ “review” 
 
สูตรการค านวณ : 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 77 ร้อยละ 79 ร้อยละ 81 ร้อยละ 83 ร้อยละ 85 

 
 
 
 
 

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

                        จ านวนบทความวจิยัที่ได้รับการอ้างองิในปีปฏิทิน 2555    x 100 
  

จ านวนอาจารย์และนักวจิัยประจ าทั้งหมดในปีปฏิทิน 2555 



 34 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือการบริการวิชาการ2424 
หน่วยวัด  :  จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ค าอธิบาย* :    
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่พึ่งของสังคม และประเทศในภูมิภาคบนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการสู่การ
พัฒนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่การช้ีน าสังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและเป็นที่พึ่งของ
ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของ
สถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้น้ันทั้งภายใน และ
ภายนอกสถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

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 

 
 
หมายเหต ุ: รวบรวมข้อมูลจากศูนยบ์ริการวิชาการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

                                                             
24 ที่มา  ตัวชี้วัดใหม่ของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 * คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 KPI 5.2  หน้า 58 

 



 35 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาการส าหรับหน่วยงานภายในและภายนอกต่อ   
                งบประมาณทั้งหมด2525 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย* :   

 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงก าหนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบ
ดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย และสามารถบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

สูตรการค านวณ : 
  
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

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 

 
หมายเหต ุ: 

1. จ านวนงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการส าหรับหน่วยงานภายในและภายนอก หมายถึง งบประมาณ
รายจา่ยผลผลิตที่ 4 : การให้บริการวิชาการ หน้า 19 [เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

2. จ านวนงบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายถึง งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2556 
หน้า 19 [เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

                                                             
25 ที่มา  ตัวชีว้ัดใหม่ของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          * คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 KPI  5.1 หน้า 57 

จ านวนงบประมาณเพือ่การบริการวิชาการส าหรับหน่วยงานภายในและภายนอก  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   X 100                                          
                 จ านวนงบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  



 36 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดที่ 5.3 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม26 26 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :   

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพึงก าหนด
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และ
สามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจยั 
 
หมายเหต ุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที ่4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ขอ้ 2 และขอ้ 3 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

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 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้   

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
26 ที่มา คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 KPI  5.1 หน้า 57 



 37 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดี 
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความส าเร็จในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรม2727 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :    

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษา
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ตลอดจนการเช่ือมโยงองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมของ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไปสู่กระบวนการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ  

ต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการปรับใช้ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศโดยมีความสมดุลระหว่างการ
ปฏิบัติงานภายในและภายนอกตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการประยุกต์การงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการประยุกต์การงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอน และกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการประยุกต์งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ

สอน และกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

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 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ   

 
 

                                                             
27 ที่มา ตัวชีว้ัดใหม่ แผน 2555 ปรับปรุงจากคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน ม. ขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 KPI 6.1 หน้า 63  



 38 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละของงบประมาณในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมต่องบประมาณทั้งหมด2828 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
ค าอธิบาย* :    

การส่งเสริมและสนับสนุน หมายถึง การให้ความส าคัญและการขยายขอบเขตในโครงการหรือกิจกรรม 
ให้ดีมีคุณภาพสมบูรณ์ขึ้นด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ บุคลากร ความรู้ โอกาส 
และกาลังใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถจะดาเนินการได้
อย่างต่อเน่ือง และยั่งยืน 

ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างความสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อม และ
สังคม ซ่ึงพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าทางศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนา
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง  เช่น เร่ืองความคิด
ความรู้สึก ความเช่ือ ซ่ึงก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตสังคม รวมทั้งผลเกิดจาก
กิจกรรมและผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม 
วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีจึงควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า สาหรับ
วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็นอุดมศึกษาที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม       
มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้าใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกับสังคม 
สามารถเป็นผู้นาที่ดีและเป็นที่พ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อ
การปกปูองวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการดารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสม
อย่างฉลาดรู้ 
สูตรการค านวณ : 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

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 

 
หมายเหต ุ: 

1. จ านวนงบประมาณในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง งบประมาณรายจ่ายผลผลิตที่ 6 : 
ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หน้า 19 [เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

                                                             
28 ที่มา  ตัวชีว้ัดใหม่ของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          * คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 KPI 6.2 หน้า 64 
 

จ านวนงบประมาณในการส่งเสริมและอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   X 100                                          
                 จ านวนงบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  



 39 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

2. จ านวนงบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายถึง งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2556 
หน้า 19 [เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 



 40 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 7.1  ระดับความส าเร็จของระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล29 29 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :    

มาตรฐานสากล หมายถึงระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ ระบบคุณภาพโดยทั่วไป หมายถึง กระบวนการ
บริหารจัดการคุณภาพที่มีการวางแผน มีการควบคุม  ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 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  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐานระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมศ.)  (สกอ. 9.1) 

2. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสู่มาตรฐานสากลโดยการน าเอาระบบคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการองค์กร เช่น TQA, TQM, PMQA, ANU, EdPEx, ISO 9000 

3. มีการบูรณาการระบบการประเมินคุณภาพให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพขององค์กรภายนอก  
4. มีการก ากับติดตามการน าเอาผลการประเมินคุณภาพของทุกคณะหน่วยงานมาพัฒนาและปรับปรุงผลการ

ด าเนินงานให้เกิดผลดีตามกระบวนการ PDCA  
5. มีนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ ผลงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ ที่เป็นแบบอย่างดี

และสามารถเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนๆน าไปใช้ประโยชน์ได้  

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

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 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้   

 
 
 
 
 
 

                                                             
29 ที่มา  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 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ตุลาคม 2555   



 41 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ท่ีดี 
ตัวชี้วัดที่ 8.1  ระดับความส าเร็จของศิษย์เก่าที่ร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้กับมหาวิทยาลัย3030 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :   

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปเปน็
สถาบันการศึกษาช้ันน าของเอเชีย และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมด้วย วิทยา จริยา 
ปัญญา 

 จ านวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับศิษย์เก่าซ่ึงเม่ือส าเร็จ
การศึกษาแล้วไปประกอบอาชีพและประสบความส าเร็จ มีความม่ันคง การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้สถาบันจะช่วย
สนับสนุนให้สถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ได้ 

  ในกรณีที่บริจาคเป็นทรัพย์สินให้ตีราคาเป็นเงินด้วย  เช่น บริจาครถยนต์ ที่ดิน เคร่ืองมือทางการแพทย์    
เป็นต้น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการพัฒนาฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
2. มีการพัฒนาเครือข่ายสังคม (social network) ของส านักบริหารกิจการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. มีการให้ข้อมูลข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า (สกอ. 3.1) 
4. มีกิจกรรมโครงการพัฒนาประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า (สกอ. 3.1) 
5. มีการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่

ศิษย์เก่า (สกอ. 3.1) 
6. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ 
7. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ศิษย์เก่าถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสถาบัน  

เกณฑ์การประเมิน : 

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 ขอ้   
 
 
 
 

                                                             
30 ที่มา  1. คู่มือการปะกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 โดย สกอ. KPI 3.1  
 2. ก าหนดเกณฑ์ประเมินโดย สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ตุลาคม 2555   



 42 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดที่ 8.2  จ านวนเงินที่ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่าต่อจ านวนศิษย์เก่า3131 
หน่วยวัด  :  จ านวน 
ค าอธิบาย* :   

 จานวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับศิษย์เก่า ซ่ึงเม่ือ
ส าเร็จการศึกษาแล้วไปประกอบอาชีพและประสบความส าเร็จ มีความม่ันคง การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้สถาบัน
จะช่วยสนับสนุนให้สถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ได้ 

 ในกรณีที่บริจาคเป็นทรัพย์สินให้ตีราคาเป็นเงินด้วย  เช่น บริจาครถยนต์ ที่ดิน เคร่ืองมือ           
ทางการแพทย์ เป็นต้น 
 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ 300 บาท เท่ากับ 5 คะแนน 

                                                             
31 ที่มา  ตัวชี้วัดใหม่แผนปฏิบัติติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

* คู่มือรายละเอียดตัวชีว้ัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 KPI  3.3  หน้า 37  

 

   จ านวนเงินที่ได้รับบริจาคจากศษิยเ์ก่า 
       จ านวนเงินที่ได้รับบริจาคจากศษิยเ์ก่า  = 

                                                               จ านวนศ ิษย์เก่าระดับปริญญาตรี 



 43 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 9 ด้านชุมชนสัมพันธ์ 
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ระดับความส าเร็จที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน32 32 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :   

โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบัน จัดขึ้นเพื่อ
พัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเม่ือด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือ
องค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีแผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน 
2. มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ

ชุมชนหรือองค์กร 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 

ข้อมูลทีต่้องการ 
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการทีส่่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบตัิตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุนหรือองค์กรได้เรียนรู้

และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและพัฒนาตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุนหรือองค์กร 
 4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์ความ
เข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

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 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้   

 
 
 
 

                                                             
32 ที่มา   ตัวชี้วัดใหม่ของแผนปฏิบัติราชการ ม.ขอนแก่น ปี 2555 ปรับปรุงจากคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554  KPI 5.4  หน้า 60  



 44 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

 



 45 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 10 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือพัฒนา  
                             มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้  
ตัวชี้วัดที่ 10.1  ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ  

และคุ้มค่า3333 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :   

การบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าเป็นการบูรณาการในการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การบริหารงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีแผนการกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรและทรัพย์สิน หรือแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีรายงานทางการเงินจากการจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
4. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงอยา่ง

ต่อเน่ือง 
5. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานการเงินไปใช้ใน

การวางแผนและการตัดสินใจ 
 

หมายเหต ุ: 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินที่สามารถผลักดัน

แผนกลยุทธ์ให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ ดังน้ัน ควรประเมินความ
ต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมา
เป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซ่ึงจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์น้ัน
บังเกิดผลจากน้ันจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุน
ใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน 
เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต
บัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

                                                             
33 ที่มา  ปรับปรุงจากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 KPI  8.1 หน้า 79 



 46 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

1 ข้อ  2 ข้อ  3 ข้อ  4 ขอ้  5 ขอ้ 

ตัวชี้วัดที่ 10.2 ร้อยละของเงินรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด3434 
หน่วยวัด  :  ระดับความส าเร็จ 
ค าอธิบาย* :   
 การเงินและงบประมาณเป็นสิ่ งที่ส าคัญอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา  ไม่ว่าแหล่ง เงินทุน                  
ของสถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (ส าหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้ของสถาบัน เช่น 
ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษาต่าง ๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัยบริการทางวิชาการ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจ านวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้ส าหรับการผลิตบัณฑิต
ต่อหัว จ าแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ด าเนินการทั้งหมด งบประมาณ   
ในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจ  
ทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นถึงความ
โปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
สูตรการค านวณ : 
 

 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 57 ร้อยละ 59 ร้อยละ 61 ร้อยละ 63 ร้อยละ 65 

 
หมายเหต ุ: 

1. จ านวนงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายถึง งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2556 
ประเภทงบประมาณรายได้ หน้า 19 [เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

2. จ านวนงบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายถึง งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2556 
หน้า 19 [เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

                                                             
34 ที่มา  ตัวชี้วดัใหม่แผนปฏิบัติติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

จ านวนงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   X 100                                          
               จ านวนงบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  



 47 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 48 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

สรุปจ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
 

ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

ท่ีมา ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

1. ระบบบริหารจัดการท่ีดี 

1 1.1 ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการที่ดีและมี
ธรรมาภิบาล 

4 5 แผนปฏิบัติ
ราชการ มข. 

2555 

1. อธิการบดี 
2. สนง.ประเมินฯ 
3. กองแผนงาน 

2 1.2 ระดับความส าเร็จของการ
เป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
(high performance 
organization) 

5 5 แผนปฏิบัติ
ราชการ มข. 

2555 

1. อธิการบดี 
2. กองแผนงาน 

2.การผลิตบัณฑิตท่ีดี 

3 2.1 ระดับความส าเร็จของการ
บรรลุคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

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

4 2.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้งานท าหรือศึกษา
ต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 

83.91 85 IQA 2554 1. ฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์ 
2. กองแผนงาน 

5 2.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 84.58 85 IQA 2554 1. ฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์ 
2. กองแผนงาน 

6 2.4 ระดับความส าเร็จของ
ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 

 4 4 IQA 2554 1. ฝ่ายวิชาการฯ 
2. ส านักทะเบียนฯ 

7 2.5 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

58.58 60 IQA 2554 1. ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรฯ 
2. กองแผนงาน 

8 2.6 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

56.16 60 IQA 2554 1. ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรฯ 
2. กองแผนงาน 

9 2.7 ระดับความส าเร็จของ
ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

5  5 IQA 2554 1. ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรฯ 
2. สนง.ประเมินฯ 



 49 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

ท่ีมา ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

10 2.8 ระดับความส าเร็จของการ
จัดการห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ 

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: ด้านการพัฒนานักศึกษา 

12 3.1 ระดับความส าเร็จที่มุ่งเน้น
การสร้างสรรค์และพัฒนา
นักศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
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. กองกิจการ
นักศึกษา 

4.ด้านการวิจัย 

14 4.1 ระดับความส าเร็จของ
มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็น
ฐานในการพัฒนา (Research 
Based University) 

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

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

207,791 220,000 

 
IQA 2554 1. ฝ่ายวิจัยฯ 

2. กองบริหาร
งานวิจัย 

16 4.3 ร้อยละของงบประมาณ
เพื่อการวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมต่องบประมาณ
ทั้งหมด 

9.20 10  
 

IQA 2554 1. ฝ่ายวิจัยฯ 
2. ส านักบริหาร
งานวิจัย 

17 4.4 ร้อยละของอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท า
วิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
อาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 

26.62 35 IQA 2554 1. ฝ่ายวิจัยฯ 
2. ส านักบริหาร
งานวิจัย 
3. สนง.ประเมินฯ 



 50 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

ท่ีมา ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

18 4.5  ร้อยละของงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ และ/หรือ น าไปใช้
ประโยชน์ระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

36.61 45 IQA 2554 1. ฝ่ายวิจัยฯ 
2. ส านักบริหารการ
วิจัย 
3. สนง.ประเมินฯ 

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

82.38 85 IQA 2554 1. ฝ่ายวิจัยฯ 
2. ส านักบริหารการ
วิจัย 
3. สนง.ประเมินฯ 

5.ด้านบริการวิชาการ 

20 5.1 จ านวนความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อการ
บริการวิชาการ 

8 10 แผนปฏิบัติ
ราชการ มข. 

2556 

1. ฝ่ายวิจัยฯ 
2. ศูนย์บริการ
วิชาการ 

21 5.2  ร้อยละของงบประมาณเพื่อการ
บริการวิชาการส าหรับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกต่องบประมาณ
ทั้งหมด  

0.93 1 แผนปฏิบัติ

ราชการ มข. 

2556 

1. ฝ่ายวิจัยฯ 
2. ศูนย์บริการ
วิชาการ 

22 5.3 ระดับความส าเร็จของ
ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

5 5 IQA 2554 1. ฝ่ายวิจัย 
2. ศูนย์บริการ
วิชาการ 

6.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดี 

23 6.1 ระดับความส าเร็จในการ
อนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 5 แผนปฏิบัติ
ราชการ มข. 

2555 

1. ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
2. ส านักวัฒนธรรม 

24 6.2 ร้อยละของงบประมาณใน
การส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมต่องบประมาณ
ทั้งหมด 

0.36 0.5 แผนปฏิบัติ
ราชการ มข. 

2556 

1. ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
2. ส านักวัฒนธรรม 

7.ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 

25 7.1 ระดับความส าเร็จของ
ระบบการประกันคุณภาพตาม

5 5 แผนปฏิบัติ
ราชการ มข. 

1. ฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์ 



 51 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วดัแผนปฏบิตัริาชการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

ท่ีมา ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

มาตรฐานสากล  2555 2. สนง.ประเมินฯ 

8.ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ท่ีดี 

26 8.1 ระดับความส าเร็จของ
ศิษย์เก่าที่ร่วมสร้างความ
เข้มแข็งและขับเคลื่อนให้กับ
มหาวิทยาลัย 

4 5 แผนปฏิบัติ
ราชการ มข. 

2555 

1. ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 
2. สนง. ศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

27 8.2 จ านวนเงินที่ได้รับบริจาค
จากศิษย์เก่าต่อจ านวนศิษย์
เก่า 

220 

  

300 แผนปฏิบัติ
ราชการ มข. 

2556 

1. ฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์ 
2.  สนง. ศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

9.ด้านชุมชนสัมพันธ์ 

28 9.1 ระดับความส าเร็จที่ได้รับ
การยอมรับจากสังคมและ
ชุมชน 

4 5 แผนปฏิบัติ
ราชการ มข. 

2555 

1. ฝ่ายชุมชน
สัมพันธ์ฯ 
2. กองสื่อสาร
องค์กร 

10 .การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
พึ่งตนเองได้ 

29 10.1 ระดับความส าเร็จของการ
บริหารจัดการทรัพยากร และ
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 

5 5 แผนปฏิบัติ
ราชการ มข. 

2555 

1. ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน 
2. กองคลัง 

30 10.2 ร้อยละของเงินรายได้ต่อ
งบประมาณทั้งหมด 

64 65 แผนปฏิบัติ
ราชการ มข. 

2556 

1. ฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์ 
2. กองแผนงาน 
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บรรณานุกรม 
 
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี. แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558. ขอนแก่น : 

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; 2555 
ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554.  
ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. รายละเอียดตัวช้ีวัดการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2554.  
อนุกรรมการด าเนินการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา. คู่ มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2553 
กรุงเทพฯ. : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์ ; 2554  

 
 

 
  

 


