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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปฏิบัติการ
การจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

และมาตรฐานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน
ทั้งส่วนงานวิชาการและส่วนงานอืน่ 
1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
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วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฏิบัติการ 

ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กําหนดให้มี
แผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี 
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แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน              
ประจําปี 2554

1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปี 2554

ดําเนินการโดยบูรณาการระบบคุณภาพต่างๆ 
เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียวภายใต้แนวทางของ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย  
ตัวบ่งชี้คุณภาพของ สกอ. สมศ. และตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการ
พัฒนาองคก์รผ่านการประเมินตนเองในหมวด 
1-6 ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (ประเมินแบบ Quick Scan)



5

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน              
ประจําปี 2554

1.2 ระบบการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปี 2554

ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระหว่างเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2554 สําหรับคณะ 
วิทยาลัย บณัฑิตวิทยาลัย สถาบัน สํานัก โดยตรวจประเมิน
ตามตัวบ่งชี้คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศึกษา (สกอ.) ตัวบ่งชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ดังนี้
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แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน              
ประจําปี 2554

จํานวนตวับ่งชี้ส่วนงาน

สกอ. สมศ. ม.ช

คณะ/วิทยาลัย 23 18 2

บัณฑิตวิทยาลัย 15 8 -

สถาบัน/สํานัก 7-10 5-8 -
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รูปแบบการตรวจประเมิน

กําหนดให้รายงานข้อมลูผลการดําเนินงานพร้อมทั้งเอกสาร/
หลักฐาน ผ่านระบบ CHE-QA online ในรูปของ e-SAR ให้แล้ว
เสร็จ 3 สัปดาห์ก่อนรับการตรวจประเมินฯ   

คณะกรรมการฯ จะดําเนินการตรวจประเมินเอกสารผ่านระบบ
ออนไลน์

คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจเยีย่มส่วนงาน เพื่อหาข้อมูล
เพิ่มเติม และนําเสนอจุดแข็ง วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง จุดออ่น 
ข้อเสนอแนะแก่ส่วนงาน โดยยงัไมม่ีการประเมินให้คะแนน 
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รูปแบบการตรวจประเมิน

จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาภาพรวมของตัวบ่งชี้ที่พบ
ปัญหาในการตรวจประเมิน หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ จะตัดสิน
ผลการประเมินฯ ของแต่ละส่วนงาน และแจ้งผลการประเมินให้
ส่วนงานทราบ 

หลังจากที่ส่วนงานได้รับผลการตรวจประเมินฯ จากคณะ
กรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว สามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้
ภายใน 1 สัปดาห์
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แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2554

กิจกรรม ช่วงเวลา

1. การสัมมนาฝึกอบรมเพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจในการ
นําเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใชใ้นการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เรื่อง BSC

13-14 ม.ค 54

2. การประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการตรวจสอบและ
ประเมินระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ประจาํปี 2554 
และชี้แจงตัวบง่ชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) แกทุ่กส่วนงาน

17 ม.ค 54

3. การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
แนวทาง สกอ. (หลักสูตร 1)

4-5 ก.พ 54
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แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2554

กิจกรรม ช่วงเวลา

4. การสัมมนาฝึกอบรมเพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจในการนาํ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแหง่ชาติมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลยั 
เรื่อง Action Plan

1-2 มี.ค 54

5. การสัมมนาฝึกอบรมเพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจในการนาํ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแหง่ชาติมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลยั 
เรื่อง การวิพากษ์แผน

มี.ค-เม.ย 54

6. สรปุข้อมูลผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา 2553) และ
ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการด้านประกันคณุภาพ
การศึกษา ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

มิ.ย 54
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แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2554

กิจกรรม ช่วงเวลา

7. การประชมุเตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจประเมินคณะ/
วิทยาลยั/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบนั/สํานกั

มิ.ย 54

8. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2553 
ตามตัวบ่งชี้คณุภาพที่กาํหนด

มิ.ย – ก.ค 54

9. การประชุมเพื่อพิจารณาภาพรวมของตัวบ่งชี้ทีพ่บปัญหาในการ
ตรวจประเมิน กอ่นการตัดสินผลการประเมิน

ก.ค 54

10. การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ของสํานกังาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 23 ตัวบ่งชี้ 

ส.ค - ก.ย 54
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แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2554

กิจกรรม ช่วงเวลา

11. การจัดประชุมประเมินผลโครงการตรวจสอบและประเมิน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2553

ก.ย 54

12. สรุปข้อมูลผลการดาํเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินฯ ทั้งระดับส่วนงานและระดบัมหาวิทยาลยั และ
ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการด้านประกันคณุภาพ
การศึกษา ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ต.ค 54

13. การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง 
สกอ. (หลักสูตร 2) สําหรับผู้ตรวจประเมินใหม่ทีย่ังไม่มีรายชื่อใน
บัญชีรายชื่อของ สกอ.

ต.ค 54
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แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2554

กิจกรรม ช่วงเวลา

14. วางแผนและดําเนินการตามโครงการ 1 ช่วย 9 ของ สมศ. มี.ค – ธ.ค 54

15. การบรูณาการระบบคุณภาพต่างๆ ให้เป็นระบบเดียว
ภายใตแ้นวทางของเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ และจัดอบรม
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม รวมทัง้การประเมินตนเองแบบ 
Quick scan

เม.ย – ธ.ค 54
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โครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น

เพื่อขบัเคลื่อนใหส้ถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพิม่พนูศักยภาพ
ตนเองอย่างตอ่เนือ่งสู่ความเปน็เลิศ 

เพื่อสรา้งความรว่มมือ ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั กอ่ให้เกิดความเข้มแข็ง
ในการจัดการศึกษาในทกุระดับ 

แนวทางการประเมินคณุภาพของสถานศึกษาแบบโดดเด่น คือ แนวทาง 
“๑ ช่วย ๙ ” (๑ สถานศึกษา ชว่ย ๙ สถานศึกษา) กล่าวคือ 
สถานศึกษาที่ขอรบัการประเมินจะตอ้งเปน็แกนนาํให้สถานศึกษาทีอ่ยู่
ในเครือขา่ยการพฒันาอีก ๙ แห่ง ใหก้้าวสูส่ถานศึกษาที่มีคณุภาพและ
ได้รับการรบัรองมาตรฐานจาก สมศ. จากการประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบสาม



รายละเอียดตัวบ่งชี้ สมศ. ระดับอุดมศึกษา
(รอบสาม)
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ระดับอุดมศึกษา (รอบสาม)

ตัวบ่งชี้
พื้นฐาน
15 ตัว

(ร้อยละ 75)

ตัวบ่งชี้
พื้นฐาน
15 ตัว

(ร้อยละ 75)

ตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์

2 ตัว
(ร้อยละ 15)

ตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์

2 ตัว
(ร้อยละ 15)

ตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม
1 ตัว

(ร้อยละ 10)

ตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม
1 ตัว

(ร้อยละ 10)
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ข้อมูลการดําเนินงานที่ใช้ประกอบการพิจารณา

ตวับง่ชี้เชิงปริมาณตวับง่ชี้เชิงปริมาณ

ตวับง่ชี้เชิงคุณภาพตวับง่ชี้เชิงคุณภาพ

ใช้ผลการดําเนินงานเฉลี่ย 
3 ปีการศึกษาหรือปีปฏิทิน
ย้อนหลัง ก่อนปีที่ประเมิน

ใช้ผลการดําเนินงาน 1 ปี
การศึกษาหรือปีปฏิทินก่อน
ปีที่ประเมิน
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

เป็นตวับง่ชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดย
กําหนดตวับง่ชี้ และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่ทุก
สถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถชี้ผลลพัธ์หรือ
ผลกระทบได้ดี และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพ
ภายใน ซึ่งเป็นตวับง่ชี้ที่พัฒนามาจากรอบแรกและรอบสอง 
ประกอบด้วย 15 ตวับง่ชี้ โดยตวับง่ชี้ที่ 1 ถึง 11 เป็นตวับง่ชี้
ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา



6
ด้าน

1. ด้านคุณภาพบัณฑิต

2. ด้านงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์

3. ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม

6. ด้านการ
พัฒนาและ
ประกันคุณภาพ
ภายใน

5. ด้านการ
บริหารและการ
พัฒนาสถาบัน

4. ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

4

1

3

2

2

15

3

ตวับง่ชี้พื้นฐาน
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ด้านคุณภาพบัณฑิต

๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี

ผลลัพธ์

๒. คณุภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษาแห่งชาติ

ผลลัพธ์

๓. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ผลลัพธ์

๔. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ผลลัพธ์
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๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ                               
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด
X  100

เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
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๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษาแห่งชาติ

ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ

ด้านคณุธรรม จริยธรรม

ด้านความรู้

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

+ ด้านทักษะพิสัย

ด้านทกัษะทางปญัญา
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๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต

จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทัง้หมด

เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5)
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๓. ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีปฏิทิน)

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด
X  100

เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 5๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ทุกกลุ่มสาขาวิชา
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เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพงานวิจัย

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจยั

๐.๑๒๕ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติที่มี 
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวฒุิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่าง
น้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจา้ของ
บทความ
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เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพงานวิจัย
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจยั

๐.๒๕ บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวฒุิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอยา่งนอ้ย   
ร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขานั้นจากต่างประเทศ 
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เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพงานวิจัย

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจยั

๐.๕๐ บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่นบัญชี
รายชื่อวารสารระดับชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศึกษาเผยแพร่ใน Web site ของสํานกังานฯ 
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เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพงานวิจัย
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจยั

๐.๗๕ บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นนอกเหนือ
ฐานข้อมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจยัที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่น
บัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่ สกอ.เผยแพร่ใน 
Web site ของสํานักงานฯ 

๑.๐๐ บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

๐.๑๒๕ มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (exhibition) หรือการ
จัดการแสดง (performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด

๐.๕๐ มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (exhibition) หรือการ
จัดการแสดง (performance) ระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

๐.๒๕ มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (exhibition) หรือการ
จัดการแสดง (performance) ระดับชาติ 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

๐.๗๕ มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (exhibition) หรือการ
จัดการแสดง (performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน*

๑.๐๐ มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรือการ
จัดการแสดง (performance) ระดับนานาชาติ (ทั้งในและ
นอกประเทศ)

*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี 
10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว 
เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนิเซีย
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4. ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์ (ปีปฏิทิน)

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์ของ                    
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
X  100

เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ทุกกลุ่มสาขาวิชา
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ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

๕. งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ผลลัพธ์

๖. งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์

๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคณุภาพ ผลลัพธ์
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๕. งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(ปีปฏิทิน)

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

อาจารย์ประจําและนกัวิจัยประจําทัง้หมด
X  100

เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ ๕ คะแนน
จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
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๕. งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

กลุ่มสาขา ๕ คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒๐ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๐ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๐ 
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6. งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (ปีปฏิทิน)

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
X  100

เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ ๕ 
คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
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๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ปีปฏิทิน)

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการ                          
ที่ได้รับรองคุณภาพ

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
X  100

เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ ๕ 
คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
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ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ

๐.๒๕ บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

๐.๕๐ บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ

๐.๗๕ ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.๐๐ ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

๘. การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการ
วิจยั

ผลลัพธ์

๙. การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก

ผลลัพธ์
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๘. การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

ประเด็นการพิจารณา

1. ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการเรียน
การสอนตอ่จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10

2. ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการวิจยัต่อ
จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

3. ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการขยาย
ผลสู่การปรับปรุงรายวิชาต่อจํานวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมดไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5
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๘  การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

ประเด็นการพิจารณา

4. ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการขยาย
ผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ต่อจํานวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมดไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5

5. ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการต่อยอด
สู่หนังสือหรือตําราต่อจาํนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ปฏิบัติได้ 
๑ ขอ้

ปฏิบัติได้ 
๒ ขอ้

ปฏิบัติได้ 
๓ ข้อ

ปฏิบัติได้ 
๔ ขอ้

ปฏิบัติได้ 
๕ ขอ้
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๙. การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องคก์รภายนอก

ประเด็นการพิจารณา

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนหรือองค์กร

๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาํหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และ

ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง
๔. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนือ่งและยั่งยืน โดยคงอัตลกัษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร

๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/
องคก์รมีความเข้มแข็ง
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๙. การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องคก์รภายนอก

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ปฏิบัติได้ 
๑ ข้อ

ปฏิบัติได้ 
๒ ข้อ

ปฏิบัติได้ 
๓ ข้อ

ปฏิบัติได้ 
๔ ข้อ

ปฏิบัติได้ 
๕ ข้อ
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ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผลลัพธ์

๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

กระบวนการ



44

๑๐. การส่งเสริมและสนบัสนนุด้านศิลปะและวฒันธรรม

ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
๒. บรรลเุป้าหมายตามแผนไม่ต่าํกวา่ร้อยละ ๘๐ 
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
๔. ได้รับการยกย่องระดับชาติ
๕. ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ปฏิบัติได้ 
๑ ขอ้

ปฏิบัติได้ 
๒ ขอ้

ปฏิบัติได้ 
๓ ข้อ

ปฏิบัติได้ 
๔ ขอ้

ปฏิบัติได้ 
๕ ขอ้
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๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นการพิจารณา
๑. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
๒. อาคารสถานที่ สะอาด และตกแต่งอยา่งมีคุณค่าทางสุนทรีย์ 
๓. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม
๔. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการ

จัดกิจกรรมอยา่งสม่ําเสมอ 
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จาก

คะแนนเต็ม ๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ปฏิบัติได้ 
๑ ขอ้

ปฏิบัติได้ 
๒ ขอ้

ปฏิบัติได้ 
๓ ข้อ

ปฏิบัติได้ 
๔ ขอ้

ปฏิบัติได้ 
๕ ขอ้
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ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน กระบวนการ

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหาร
สถาบัน

กระบวนการ

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ผลลพัธ์
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๑๒. การปฏิบตัิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน

ประเด็นการพิจารณา
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของ
สภาสถาบัน (คะแนนเตม็ 5)



48

13. การปฏิบตัิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

ประเด็นการพิจารณา
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผูบ้ริหารโดย
คณะกรรมการที่สภาสถาบันแตง่ตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
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๑๔. การพัฒนาคณาจารย์

คุณภาพอาจารย์ เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลตอ่คุณภาพของ

ผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็จของสถาบันในการ

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์

ติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทําให้

สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์

พิจารณาจากคุณวฒุิและตําแหนง่ทางวิชาการ
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ค่าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์

วุฒิการศึกษา
ตําแหน่งทางวิชาการ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อาจารย์ 0 2 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6

รองศาสตราจารย์ 3 ๕ 8

ศาสตราจารย์ 6 8 10

นับอาจารยป์ระจําที่ปฏิบัติงานจริงรวมที่ลาศึกษาต่อ
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ค่าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์

วิธีการคํานวณ

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา

อาจารย์ประจําทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้คา่ดัชนีคุณภาพ

อาจารย์เป็น 6 คะแนนเทา่กับ ๕ คะแนน 
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ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยตน้สงักัด

ผลลพัธ์

ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา
ระดับสถาบัน ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด ยอ้นหลัง ๓ ปี เริ่มใช้
คะแนนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น 
- ประเมินปี ๒๕๕๔ ใช้คะแนนประเมิน ๑ ปี คือ ปี ๒๕๕๓ 
- ประเมินปี ๒๕๕๕ ใช้คา่เฉลี่ยคะแนนประเมิน ๒ ปี คือ ปี ๒๕๕๔ และ 
๒๕๕๓ 
- ประเมินปี ๒๕๕๖ ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๓ ปี คือ ปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๔ 
และ ๒๕๕๓
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ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

ตวับง่ชี้อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบง่ชี้ที่ประเมินผลผลิตตาม
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวตัถุประสงค์ของการจัดตัง้
สถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเน้นและจดุเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับการ
อนุมัติจากสภาสถาบันและตน้สงักัด
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ตัวตัวบ่งชี้อัตบ่งชี้อัตลักษณ์ลักษณ์

ตวับง่ชี้ที่ ๑๖  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจและวตัถปุระสงค์ของการจัดตัง้สถาบัน

ผลลพัธ์

ตวับง่ชี้ที่ 17  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ผลลพัธ์
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๑๖. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้สถาบัน

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา 

ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันอดุมศึกษา โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ที่กําหนดอยา่งครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษา โดยอยู่
ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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๑๖. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้สถาบัน

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถาบันอดุมศึกษา และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสังคม

5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันอดุมศึกษาจนเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ปฏิบัติได้ 
๑ ขอ้

ปฏิบัติได้ 
๒ ขอ้

ปฏิบัติได้ 
๓ ข้อ

ปฏิบัติได้ 
๔ ขอ้

ปฏิบัติได้ 
๕ ขอ้
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17.  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ที่กําหนดอยา่งครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษา โดยอยู่
ในระดบัดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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17.  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบัน  และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคม

5. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จดุเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ปฏิบัติได้ 
๑ ขอ้

ปฏิบัติได้ 
๒ ขอ้

ปฏิบัติได้ 
๓ ข้อ

ปฏิบัติได้ 
๔ ขอ้

ปฏิบัติได้ 
๕ ขอ้
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ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเป็น
ผู้กําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตาม
นโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป 
โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ชี้นําสังคมและแก้ปัญหาสังคมของสถาบัน 
อุดมศึกษาในการชี้นําเรื่องต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดํ า ริ  โครงการรั กชา ติ  การบํ า รุ งศาสนาและ เทิ ดทู น
พระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยมและจิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็น
สมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย 
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนน้อม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ฯลฯ 
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สถาบนัอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ เรื่อง จากประเด็นเรื่องที่ชี้นาํหรือ

แก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อาท ิการสง่เสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิความรกัชาติ บํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ คา่นิยม 
จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค ์ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล 
เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย 
สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปญัหาความขัดแย้ง สรา้งสังคมสันติสุขและความ
ปรองดอง ตลอดจนการน้อมนําหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง เป็นต้น

ทัง้นี ้ประเด็นเรื่องที่ชีน้ําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่สถาบัน 
อุดมศึกษาเลือกดําเนินการในแต่ละเรื่องนั้น ต้องผ่านการเหน็ชอบจากสภาสถาบนั

๑๘. ผลการชี้นํา  ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในดา้นต่างๆ
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ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
๔. ไดร้ับการยกยอ่งระดับชาติ
๕. ไดร้ับการยกยอ่งระดับนานาชาติ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ปฏิบัติได้ 
๑ ขอ้

ปฏิบัติได้ 
๒ ขอ้

ปฏิบัติได้ 
๓ ข้อ

ปฏิบัติได้ 
๔ ขอ้

ปฏิบัติได้ 
๕ ขอ้
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การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
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การรับรองมาตรฐาน มี 2 แนวทาง

1. การรับรองมาตรฐานระดับอุดมศึกษา

2. การรับรองมาตรฐานแบบโดดเด่น
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การรับรองมาตรฐานระดับอุดมศึกษา

ประเภทของตัวบ่งชี้ จํานวน
ตัวบ่งชี้

ค่าเฉลี่ย
ที่ได้

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 15

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 2

ตัวบ่งชี้ที่เป็นมาตรการส่งเสริม 1

ตัวบ่งชี้ที่เป็นพันธกิจหลักของ
สถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1-11)

11

ภาพรวม 18
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การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา

1. ระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า

2. ระดับสถาบัน



66

การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับคณะวิชาหรือ
หนว่ยงานเทียบเท่า

ผลการประเมิน เกณฑ์

ภาพรวม ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 3.51 ขึ้นไป

ตวับง่ชี้พันธกิจหลักของ
สถานศึกษา (ตวับง่ชี้ 1-11)

ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 3.51 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.
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การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสถาบัน

จํานวนคณะหรือหนว่ยงาน
เทียบเท่าทั้งหมด

จํานวนคณะหรือหนว่ยงาน
เทียบเท่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ

1-3 ๐

4-10 1

11 ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 10

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมศ. พิจารณาจากสัดส่วนของคณะ
วิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.
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การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก

พิจารณาทั้งในภาพรวมและกลุ่มตวับง่ชี้

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

4.51-5.00 ดีมาก

3.51-4.50 ดี

2.51-3.50 พอใช้

1.51-2.50 ควรปรับปรุง

0.00-0.50 ต้องปรับปรุง
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การประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจําปีการศึกษา 2553



Input Process Output/Outcomeองคป์ระกอบคณุภาพ
สกอ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. ม.ช

1 2 -

6 2
-
-
-
-
-
-
-
2

1
2
2
1
-
-
1*
15

4
2
2
2
1
4
1
1
18

รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผน 

- - - 3

2. การผลิตบัณฑิต  3 - 1 16
3. กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา - - - 3
4. การวิจัย 1 - - 5
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม - - - 4
6. การทํานบุาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม - 1 - 3
7. การบริหารและการจัดการ - 2 - 6
8. การเงินและงบประมาณ - - - 1
9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ - - - 2
รวมจาํนวนตัวบ่งชี้ 4 3 1 43



71

องคป์ระกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ (3 ตวับง่ชี้)

สกอ. สมศ. รวม
1 2 3
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องคป์ระกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

๑๖. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้สถาบัน

17.  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

สกอ. 1 ตวับ่งชี้

สมศ. 2 ตวับง่ชี้
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องคป์ระกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต (16 ตวับง่ชี้)

สกอ. สมศ. ม.ช รวม
8 6 2 16
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องคป์ระกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต (16 ตวับง่ชี้)
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ ของ

บัณฑิต 
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด

ให้กับ นศ.

สกอ. 8 ตัวบ่งชี้
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องคป์ระกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต (16 ตวับง่ชี้)

1.  บัณฑิต ป.ตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี

2.  คุณภาพของบัณฑิต (ตรี โท เอก) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

3.  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่

4.  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
14. การพัฒนาคณาจารย์ 

สมศ. 6 ตวับง่ชี้
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องคป์ระกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต (16 ตวับง่ชี้)

ค่าเฉลี่ยของ GPA ของนกัศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษา 
ร้อยละของนกัศึกษาปริญญาตรีที่เรียนสําเร็จตาม
หลักสูตรต่อจํานวนที่รับเข้า

ม.ช 2 ตวับ่งชี้
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องคป์ระกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (3 ตวับง่ชี้) 

สกอ. สมศ. รวม
2 1 3
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องคป์ระกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล 
ข่าวสาร 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

18. ผลการชี้นํา  ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในดา้นต่างๆ

สกอ. 2 ตวับ่งชี้

สมศ. 1 ตวับง่ชี้
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องคป์ระกอบที่ 4 การวิจัย (5 ตวับ่งชี)้

สกอ. สมศ. รวม
3 2 5
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องคป์ระกอบที่ 4 การวิจัย (5 ตวับ่งชี)้

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์

ประจําและนักวิจัย

สกอ. 3 ตัวบ่งชี้
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องคป์ระกอบที่ 4 การวิจัย (5 ตัวบ่งชี)้

5. งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ที่นํามาใช้ประโยชน์

สมศ. 2 ตวับง่ชี้



82

องคป์ระกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม (4 ตวับง่ชี้)

สกอ. สมศ. รวม
2 2 4
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องคป์ระกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม (4 ตวับง่ชี้)

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

8. การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

9. การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก

สกอ. 2 ตวับ่งชี้

สมศ. 2 ตวับง่ชี้
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องคป์ระกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม
(3 ตวับง่ชี้)

สกอ. สมศ. รวม
1 2 3
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องคป์ระกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม
(3 ตวับง่ชี้)

6.1  ระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

10. การส่งเสริมและสนบัสนนุด้านศิลปะและวฒันธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

สกอ. 1 ตวับ่งชี้

สมศ. 2 ตวับง่ชี้



86

องคป์ระกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (6 ตวับง่ชี้)

สกอ. สมศ. รวม
4 2 6
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องคป์ระกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (6 ตวับง่ชี้)

7.1 ภาวะผูน้ําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน 

7.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ถาบันเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

สกอ. 4 ตวับ่งชี้
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องคป์ระกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (6 ตวับง่ชี้)

12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบัน

สมศ. 2 ตวับง่ชี้
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องคป์ระกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

สกอ. 1 ตวับ่งชี้



90

องคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
(2 ตวับ่งชี)้

สกอ. สมศ. รวม
1 1 2



91

องคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
(2 ตวับ่งชี)้

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สงักัด 

สกอ. 1 ตวับ่งชี้

สมศ. 1 ตวับง่ชี้
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Q & A
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	๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
	๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
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