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ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สรุปมติท่ีประชุมเพื่อให้ค าปรึกษาและสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับตัวบ่งชี้คุณภาพส าหรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2556 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
- ประเมินตามรอบปีงบประมาณ  
- จากการตรวจสอบและประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา พบว่า กระบวนการจัดท าแผนของส่วนงานต่างๆ มี

ความแตกต่างกัน และมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในการจัดท าแผน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือกอง
แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผน ทั้งแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพื่อให้การจัดท าแผนของส่วนงานต่างๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์  

- การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงาน ควรมีองค์ประกอบของแผนตาม     
ค านิยามที่ก าหนดในเล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2555  
1) แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนด       

ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบัน
ควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่า
เป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผน
กลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2) แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็น
แผนที่ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเหล่านั้น 
รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ 
รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

- คณะสามารถน าตัวบ่งช้ีของ สกอ. สมศ. และมหาวิทยาลัย ที่ส าคัญและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
คณะมาก าหนดเป็นตัวบ่งช้ีในแผนกลยุทธ์ได้ ทั้งนี้ ในหลักของการจัดท าแผนกลยุทธ์ตัวบ่งช้ีในแผน   
กลยุทธ์ควรเป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญเท่านั้น และมีจ านวนไม่เกิน 25 ตัว 

- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ควรสอดคล้องเช่ือมโยงกัน ทั้งนี้ กลยุทธ์ที่ก าหนดในแผน   
กลยุทธ์ ควรถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยสามารถอธิบายได้ว่า โครงการหรือกิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีตอบสนองกลยุทธ์ด้านใดในแผนกลยุทธ์ 

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 คณะควรรายงานวิธีการในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
ซึ่งอาจจะแตกต่างกันในแต่ละส่วนงาน โดยสามารถรายงานและแสดงหลักฐานอ้างอิง ดังนี้ 
1) บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์อย่างไร  
2) แผนกลยุทธ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานเมื่อใด ที่ประชุมมี

ความคิดเห็นอย่างไร ทั้งนี้ หากไม่มีการปรับแผน สามารถใช้แผนกลยุทธ์และหลักฐานอ้างอิงของปี
ที่ผ่านมาได ้
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3) การแสดงความเช่ือมโยงของแผนกลยุทธ์ว่าสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน พระราชบัญญัติสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี และแผนพัฒนาอุดมศึกษาฉบับที่ 10 อย่างไร  

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส่วนงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน พิจารณาตาม
โครงสร้างองค์กรว่า มีจ านวนกี่หน่วยงาน และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ได้ครบทุกหน่วยงานหรือไม่ ทั้งนี้ 
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไม่ได้หมายถึงการส่งแผนกลยุทธ์ไปยังหน่วยงานเพื่อรับทราบ การถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์อาจด าเนินการผ่านการประชุม หรือมีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบกลยุทธ์ในแผน   
กลยุทธ์ที่ชัดเจน 

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตัวบ่งช้ีควรมี 2 ชุด คือตัว
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ และตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งตัวบ่งช้ีทั้ง 2 ชุด สามารถซ้ ากันได้ 

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 เอกสารอ้างอิงประกอบการตรวจสอบและประเมินฯ ควรเป็นเอกสารการขอ
อนุมัติโครงการหรือเอกสารสรุปผลโครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 ในประเด็นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ต่อคณะ
กรรมการบริหารประจ าส่วนงานและคณะกรรมการอ านวยการควรด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และควรบรรจุในวาระเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ หากการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่า ไม่มีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ คณะควรเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาได้ 

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่น ามารายงาน ควรเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน ไม่ใช่ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 1 

ตัวบ่งชี้ 16.2 (สมศ.) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
- อยู่ระหว่างส ารวจความต้องการของคณะเกี่ยวกับการส ารวจผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ทั้งนี้ 

หากคณะใดมีความประสงค์จะส ารวจข้อมูลด้วยตนเอง ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะของดเว้น
การส ารวจเพื่อลดความซ้ าซ้อนในการส ารวจข้อมูล 

การรายงานผลการด าเนินงานเพ่ืออธิบายถึงระบบและกลไก 
- ควรเขียนอธิบายระบบและกลไกของทุกตัวบ่งช้ีตามค านิยามด้านระบบและกลไกที่ระบุไว้ในคู่มือ        

การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 
1) ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผล

ออกมาตามที่ต้องการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

2) กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี
การจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 หากคณะมีระบบและกลไกการเปิดหรือปิดหลักสูตรที่ เพิ่มเติมจากระบบของ

มหาวิทยาลัย คณะสามารถรายงานข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
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- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 และข้อ 2 ในประเด็นการด าเนินการตามระบบที่ก าหนด คณะสามารถแสดง
หลักฐานอ้างอิง โดยแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการในการพิจารณาหลักสูตร รวมทั้งข้อมูล
การเปิด-ปิดหลักสูตร เพื่อให้เห็นภาพรวมของการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาน้ันๆ 

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 หลักสูตรที่ด าเนินการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในรอบปีการศึกษา 2555 ถือว่ายังไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เนื่องจากเกณฑ์ข้อนี้ จะนับเฉพาะหลักสูตรที่ ใช้รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 ไม่ได้นับ
รวมหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง 

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร ทั้งนี้ คณะที่ยังไม่มี มคอ. 1 ให้พิจารณา
จากตัวบ่งช้ีกลางที่ก าหนด และหากคณะใดมี มคอ. 1 ให้พิจารณาตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในเล่มหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก และตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

- ใช้แนวทางเดิมตามปีการศึกษา 2554 โดยใช้ข้อมูลในระบบ CMU-MIS ด้านบุคลากร โดยส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะด าเนินการประมวลผลและรายงานข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด และ
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และขอให้คณะเข้าไปตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้ 
หากฐานข้อมูลของคณะไม่ตรงกับฐานข้อมูลในระบบ CMU-MIS คณะสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ และ
ให้ส่งข้อมูลที่ถูกต้องของคณะไปยังกองบริหารงานบุคคล เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ใน
ระยะแรกของการใช้ข้อมูลจากระบบ CMU-MIS อาจจะยังได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมด ดังนั้น กรณีที่
ข้อมูลของคณะไม่ตรงกับระบบ CMU-MIS ให้คณะแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อประกอบ     
การตรวจประเมินด้วย 

- การนับจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จะนับเมื่อผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว การยื่นขอยังไม่นับ 

- กรณีการนับจ านวนอาจารย์ใหม่ ให้นับตามเกณฑ์ที่ก าหนดในเล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 
การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้  

9-12 เดือน  คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 

ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 เอกสารอ้างอิงในการพัฒนาแผนหรือการจัดท าแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ควรเป็นข้อมูลการส ารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรในด้านการพัฒนาตนเอง และข้อมูลการพัฒนาบุคลากรตาม
ความสามารถหลัก (Competency) 

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 เอกสารอ้างอิงของการแสดงถึงการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจ
ด าเนินการโดยการส ารวจความคิดเห็น หรือการสัมภาษณ์บุคลากร 
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- การติดตามว่าคณาจารย์และบุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ประโยชน์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ควรด าเนินการเมื่อคณาจารย์และบคุลากรได้รับการอบรมผ่านไปแล้ว 6-9 เดือน 
ทั้งนี้ การสอบถามความพึงพอใจในการอบรมไม่สามารถน ามาอ้างอิงในเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ได้  

- การประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 คือ การประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนดไว้ใน
เกณฑ์ข้อ 1 มิได้หมายถึงการประเมินโครงการ 

ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 คณะสามารถนับคอมพิวเตอร์ที่คณะจัดสรรให้แก่นักศึกษา และนับจาก 

account ที่นักศึกษาไปขอรหัส wifi ได ้
- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ในประเด็น มีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา อาจ ไม่

จ าเป็นต้องเป็นนักศึกษาทุกคน ทุกช้ันปี ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม 
- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 -5 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 ควรก าหนดประเด็นในการสอบถามที่ครอบคลมุบรกิารด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้
ได้ข้อมูลส าหรับการปรับปรุงที่ตรงประเด็น ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่างเพื่อการประเมิน ควรเป็นไปตามหลัก
สถิต ิเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือ และเป็นตัวแทนที่ดี  

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ในประเด็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หมายถึง การวิจัยในช้ันเรียน 

มิใช่การวิจัยในศาสตร์ของสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ไม่สามารถน าผลงานวิจัยในช้ันเรียนของสถาบันอื่นมา
ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ เนื่องจากกลุ่มผู้เรียนมีความแตกต่างกัน  

- หากเกณฑม์าตรฐานข้อ 6 ประเมินไม่ครบทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 ด้วย 
- กรณีนักศึกษาต่างชาติ ส าหรับการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพ      

การจัดการเรียนการสอนและสิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2555 สามารถรายงานผลการ
ส ารวจของคณะเพิ่มเติมได ้

ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษา 
หากยังไม่ถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตรให้ใช้เอกสารส ารวจเดิมได้ 

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ควรเช่ือมโยงกับเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 โดยแสดงหลักฐานอ้างอิงว่าผลการส ารวจ
ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 น ามาพัฒนาปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 อย่างไร 

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 นับเฉพาะกิจกรรมที่คณะเป็นผู้จัดให้นักศึกษาเท่านั้น และกิจกรรมที่รายงานใน
ข้อนี้ ไม่สามารถน าไปรายงานในตัวบ่งช้ี 3.2 ได ้

ตัวบ่งชี้ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 
- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 สามารถใช้ข้อก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่

มหาวิทยาลัยหรือคณะก าหนดก็ได ้
- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 และข้อ 3 ควรเช่ือมโยงกัน คือ คุณลักษณะที่จะด าเนินการในข้อ 3 ควรระบุอยู่

ในคุณลักษณะที่ก าหนดในข้อ 1 ด้วย ทั้งนี้ ควรรายงานสรุปว่าแต่ละโครงการมีตัวบ่งช้ีอะไร และมี
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เป้าหมายระดับใด บรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพื่อให้สามารถประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ได้อย่าง
ชัดเจน 

ตัวบ่งชี้ 1 (สมศ.) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
- ขอให้ทุกส่วนงานวิชาการ (คณะ และวิทยาลัย) ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพิ่มเติมของการได้งานท าของ

บัณฑิตเพื่อให้ครบรอบ 1 ปีหลังจากส าเร็จการศึกษา โดยให้คณะตรวจสอบรายช่ือบัณฑิตที่ยังไม่ได้
ท างานที่ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/ หัวข้อ ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และแจ้งให้บัณฑิต
เข้าไปปรับปรุงข้อมูลในระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในตัวบ่งช้ี (สิ้นสุด ณ 
31 พฤษภาคม 2556) ทั้งนี้ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะได้สรุปผลและแจ้งคณะ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการรายงานข้อมูลตัวบ่งช้ีต่อไป 

ตัวบ่งชี้ 2 (สมศ.) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- อยู่ระหว่างส ารวจความต้องการของคณะเกี่ยวกับการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หากคณะใดมีความประสงค์จะส ารวจข้อมูลด้วยตนเอง ส านัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจะของดเว้นการส ารวจเพื่อลดความซ้ าซ้อนในการส ารวจข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ 3 (สมศ.) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- นับเฉพาะผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วเท่านั้น กรณีตอบรับไม่นับ 
- ผลงานที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพรข่องผูส้ าเร็จการศึกษา หมายรวมถึงผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่

ยังไม่ส าเร็จการศึกษาด้วย และไม่จ าเป็นต้องเป็นผลงานของบุคคลเดียวกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมดในปีการศึกษา 2555 แต่เป็นผลงานที่มีการตีพิมพ์ในปีปฏิทิน 2555 

- กรณีการค้นคว้าอิสระ จะนับเป็นผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งได้ 
ต่อเมื่อน ามาเขียนเป็นบทความ และน าไปเผยแพร่ระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ 4 (สมศ.) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- นับเฉพาะผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วเท่านั้น กรณีตอบรับไม่นับ 
- ผลงานที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพรข่องผูส้ าเร็จการศึกษา หมายรวมถึงผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอก

ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาด้วย และไม่จ าเป็นต้องเป็นผลงานของบุคคลเดียวกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมดในปีการศึกษา 2555 แต่เป็นผลงานที่มีการตีพิมพ์ในปีปฏิทิน 2555 

ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
- กิจกรรมที่รายงานตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ควรเป็นกิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษา และควรรายงาน

จ าแนกตามประเภทกิจกรรมให้ครบถ้วนเพื่อความชัดเจน ทั้งนี้ กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 นับเฉพาะการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา หมายถึงการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม ไม่ใช่การ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือโครงการ 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ต้องมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิจัยแก่อาจารย์หรือนักวิจัยใหม่ด้วย 

http://mis.cmu.ac.th/cmumis/%20หัว
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- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 การติดตามผลการสนับสนุนตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และข้อ 5 อาจติดตาม
ผ่านการประชุมหรือแบบประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ในประเด็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ หมายถึง การน าผลงานวิจัยมาเขียนใหม่ให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย และพิมพ์
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือหนังสือพิมพ์หรือผ่านรายการวิทยุ ไม่ใช่การรวมเล่มบทคัดย่องานวิจัย ทั้งนี้ หาก
นักวิจัยด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยเอง ไม่ผ่านระบบและกลไกของส่วนงาน จะนับได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 3 แต่ไม่สามารถนับได้ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ควรระบุด้วยว่าน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างไร พร้อมอ้างอิงหลักฐานการรับรอง
การใช้ประโยชน ์ 

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 อาจรายงานระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของ
มหาวิทยาลัยได้ แต่คณะต้องมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในปีที่ประเมินด้วย  

ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
- การนับจ านวนนักวิจัย ควรนับตามค านิยามและวิธีการนับตามเล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 
นักวิจัยประจ า หมายถึง นักวิจัยประจ าที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
บุคลากรที่มีต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้าง
กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา  
การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้  

9-12 เดือน  คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน  ไม่สามารถน ามานับได ้

- การนับทุนวิจัย นับตามจ านวนทุนที่ท าสัญญารับทุน หากเป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างส่วนงาน ให้นับ
ตามสัดส่วนทุนที่ส่วนงานตกลงกัน และหากเป็นโครงการวิจัยระยะยาว ให้หารเฉลี่ยจ านวนทุนตาม
จ านวนปีที่ท าสัญญารับทุน 

ตัวบ่งชี้ 5 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- กรณีอาจารย์ลาศึกษาต่อ และมีผลงานตีพิมพ์ สามารถนับได้ ทั้งนี้ การนับจ านวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ตามระดับคุณภาพของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้นับตามจ านวนบทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ไม่นับซ้ าแม้ว่าจะมีการเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูลต่างๆ จ านวนมากกว่า 1 ฐานข้อมูล 

- ไม่นับผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ แม้ว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้งจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ 6 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

- การนับผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ จะเป็นผลงานวิจัยที่ด าเนินการในปีไหนก็ได้ แต่ต้องน าไปใช้
ประโยชน์ในปีที่ประเมิน และนับจากจ านวนผลงานวิจัย ไม่ได้นับจากจ านวนหน่วยงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ และไม่นับการใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เช่น citation ทั้งนี้ หากน าไปใช้ประโยชน์ใน
ประเด็นที่ต่างกัน สามารถนับซ้ าได ้

- ไม่นับผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ แม้ว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้งจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ 7 (สมศ.) ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
- กรณีต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ จะนับได้เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต าแหน่ง

วิชาการแล้วเท่านั้น 
- การนับจ านวนต าราหรือหนังสือในระดับคุณภาพ 0.75 และ 1.00 จะนับได้ เมื่อมีส่วนร่วมมากกว่า

หรือเท่ากับร้อยละ 50 เท่านั้น 
- ไม่นับผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ แม้ว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้งจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
- การบูรณาการในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 และข้อ 3 เป็นการด าเนินงานแบบสองทาง เช่น การบูรณาการ

งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการบูรณาการการเรียนการสอนกับงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมก็ได้ นับได้ทั้งคู่ 

ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 การจะนับว่าเป็นโครงการบริการวิชาการของส่วนงานหรือไม่ พิจารณาจาก    

การที่คณาจารย์/บุคลากรของส่วนงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ไม่ใช่เป็นผู้ประสานงานในการจัด
โครงการ (organizer) 

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในส่วนงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน ไม่นับการน าโครงการอบรมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
ควรเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ  

ตัวบ่งชี้ 8 (สมศ.) ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

- นับเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยเท่านั้น 
(เป็นลูกศรทางเดียว) เนื่องจากเน้นการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการไปใช้ 

- การบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน อาจน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการ
วิชาการมาสอดแทรกในการเรียนการสอนโดยระบุไว้ในประมวลรายวิชา 

- ผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน  
- การรายงานผลการด าเนินงาน ตามตารางผลการด าเนินงานที่ก าหนดในเล่มคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงานปี

การศึกษา 25_ 
1. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอน 
เรื่อง  

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย เรื่อง  
3. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาทั้งในส่วน

ของการเรียนการสอนและการวิจัย 
เรื่อง  

4. จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง  
5. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
ร้อยละ  
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หากคณะมีการด าเนินงานในข้อ 1 และข้อ 2 แต่ไม่มีการด าเนินงานในข้อ 3 หรือมีการด าเนินงานใน
ข้อ 1 หรือข้อ 2 และข้อ 3 หรือมีการด าเนินงานในข้อ 3 เพียงข้อเดียว สามารถประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีนี้ได้ แต่ถ้ามีการด าเนินงานในข้อ 1 หรือข้อ 2 ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีนี้จะเท่ากับ 0 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 9 (สมศ.) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

- ให้คณะพิจารณาเลือกมา 1 โครงการที่คณะด าเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ควรประเมินตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
การบูรณาการ ไม่ใช่การประเมินความพึงพอใจเพียงอย่างเดียว 

ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงานและผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน 
- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดของคณะกรรมการ

บริหารประจ าส่วนงาน ควรรายงานตามหน้าที่ที่ปฏิบัติและแนบรายงานการประชุมเป็นเอกสารอ้างอิง 
ส่วนการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ควรรายงานหลักเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน 
และผลการประเมิน ซึ่งอาจประเมินผ่านแบบประเมินหรือรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึง    
การประเมินตนเอง เช่น มีการรายงานสัมฤทธิผลจากการปฏิบัติหน้าที่และประเมินจากรายงาน 

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 ขอให้ส่วนงานรายงานการบริหารงานของผู้บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลให้
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ 

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 การรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานเพื่อ
ประเมินผลการบริหารงานอาจด าเนินการได้หลายรูปแบบ ซึ่งควรสะท้อนให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของ   
การบริหารงานของส่วนงาน อาทิ รายงานผลการบริหารงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ หรือค า
รับรองการปฏิบัติราชการ เป็นต้น  

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันการเรียนรู้ 
- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 การเชิญวิทยากรมาบรรยายอย่างเดียว ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่นับว่าเป็น

การด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อนี้ 
- การจัดการความรู้ คือ การ share & learn และควรครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ    

การวิจัย ทั้งนี้ อาจด าเนินการจัดการความรู้เรื่องอื่นๆ ร่วมด้วยได้ แต่ควรมีการจัดการความรู้ด้าน    
การผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
- อยู่ระหว่างการส ารวจความต้องการของทุกส่วนงานว่าเห็นชอบให้ด าเนินการตามรูปแบบเดิม (ใช้ผล

การประเมินของส านักบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือจะด าเนินการรายงานข้อมูลและประเมินตาม
ผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
- ควรทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน 
- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ

คณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 มีการน าผลการ
ประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานและคณะกรรมการบริหาร



หน้า 9  
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัไปใช้ในการปรบัแผนหรอืวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบถัดไป หากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยยัง
ไม่ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะไม่ประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงินไม่ใช่ค าขอตั้งงบประมาณ แต่ควรมีรายละเอียดและองค์ประกอบตามค านิยาม

ที่ก าหนด 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับ
ไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ 
ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้น
บังเกิดผล จากนั้น จึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้
จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบัน
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 การรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน คณะอาจ
รายงานในด้านสถานภาพทางการเงิน หรือการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส, ราย 6 เดือน เป็นต้น 

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน สามารถน าตัวบ่งช้ีตาม

แผนกลยุทธ์ที่นอกเหนือจาก สกอ. และ สมศ. มารายงานเป็นตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ      
ส่วนงานได ้

- ผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา ทุกส่วนงานจะมีปัญหาในการรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 5 และ 9 
1) เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างานและ

ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี ทั้งนี้ ส าหรับ     
การพิจารณาว่า มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี ให้ส่วนงาน
เทียบผลการด าเนินงานกับปีที่ผา่นมาส าหรบัตัวบ่งช้ีทุกตัวที่สามารถเทียบได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นตัวบ่งช้ี
ชุดเดียวกับที่รายงานไว้ในตัวบ่งช้ี 1.1และทุกตัวบ่งช้ีควรมีผลการด าเนินงานดีข้ึนทุกตัวบ่งช้ี 
ยกเว้นบางตัวบ่งช้ีที่สามารถอธิบายเหตุผลที่เหมาะสม และยอมรับได้ 

- เกณฑ์มาตรฐานข้อ 9 หมายถึงแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ และต้องเป็นแนวปฏิบัติที่ผ่าน
การคัดเลือก หรือได้รับการยกย่อง ส าหรับงานวิจัย หมายถึงงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ ต้องมีการเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 


