


 

 
 

QA Guidelines ฉบับนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากกิจกรรม QA สัญจร ของส านักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้มีโอกาสไปวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองของทุกส่วนงาน รวม 32 
ส่วนงาน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2557 ที่ผ่านมา จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวพบว่ามีประเด็นที่
หลายส่วนงานยังคงมีความเข้าใจที่แตกต่างกันในการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพทั้งใน
ส่วนตัวบ่งชี้คุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดังนั้น ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท า QA Guidelines 
ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้ส่วนงานทั้งระดับคณะ และสถาบัน ส านัก ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับส่วนงานให้สมบูรณ์และสอดคล้องตามเจตนารมณ์
ของตัวบ่งชี้คุณภาพได้ดียิ่งขึ้น  

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ใช้
ประโยชน์จาก QA Guidelines ฉบับนี้ ในการประเมินตนเองให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของตัวบ่งชี้คุณภาพ
ต่อไป 

 
 
      
         รองศาสตราจารย์อุษณีย์ ค าประกอบ 
      ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   พฤษภาคม 2557 
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การรับรู้ที่คลาดเคลื่อน การรับรู้ที่ควรเป็น 

 QA  คือ การตรวจสอบและประเมิน 
 QA  เป็นหน้าที่ของหน่วยประกันฯ 
 Quality ขึ้นกับอุปกรณ์/ทรัพยากร 

 
 ตัวบ่งชี้ (Indicator) ก าหนดขึ้นเพื่อให้ ได้ 

คะแนนสูงสุด 
 ผู้ประเมิน มีความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้อย่างดีก็

เพียงพอ 
 QA Process มีลักษณะเป็น Fragment 
 Final Process คือการผ่านเกณฑ์ฯ 

 QA  คือ การพัฒนา เพ่ือมุ่งสู่คุณภาพ 
 QA  เป็นหน้าที่ของทุกคนในสถาบันฯ 
 Quality ขึ้นกับความมุ่งมั่นของทุกคน ในการ

ร่วมผลักดันให้เกิด CQI  
 ตัวบ่งชี้ (Indicator) ก าหนดขึ้นเพื่อใช้วัด

ความส าเร็จตามเป้าหมายคุณภาพ 
 ผู้ประเมินสามารถวิเคราะห์เชิงระบบ ถึงปัญหา

ของสถาบันฯและให้ข้อเสนอแนะ 
 QA Process เป็นลักษณะ Holistic 
 Final Process คือ Quality Culture 

 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2557 (ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 
2556) 

ด าเนินการโดยใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบ่งชี้ของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือให้สามารถสะท้อนภาพรวมของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงานได้
อย่างครบถ้วน โดยครอบคลุมทั้งในส่วนของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 

รายละเอียดตัวบ่งชี้คุณภาพภายในของแต่ละส่วนงาน 
 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้
ส่วนงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ตัวบ่งช้ี 1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน           
ตัวบ่งช้ี 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิาร

หลักสตูร 
    ()      

ตัวบ่งช้ี 2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก           
ตัวบ่งช้ี 2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
          

ตัวบ่งช้ี 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากร
สายสนบัสนุน 

    ()      

ตัวบ่งช้ี 2.5 (สกอ.) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

   ()  () ()    

ตัวบ่งช้ี 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

          

            

sagun
Highlight
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ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้
ส่วนงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ตัวบ่งช้ี 2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล

การเรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
          

ตัวบ่งช้ี 2.8 (สกอ.) ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศกึษา 

          

ตัวบ่งช้ี 3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการดา้นข้อมูลข่าวสาร 

         () 

ตัวบ่งช้ี 3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

         () 

ตัวบ่งช้ี 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค ์

          

ตัวบ่งช้ี 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้าก
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

          

ตัวบ่งช้ี 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

          

ตัวบ่งช้ี 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

          

ตัวบ่งช้ี 5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

  ()        

ตัวบ่งช้ี 6.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

          

ตัวบ่งช้ี 7.1 (สกอ.) ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหาร
ประจ าส่วนงานและผู้บรหิารทุกระดับ
ของส่วนงาน 

          

ตัวบ่งช้ี 7.2 (สกอ.) การพัฒนาส่วนงานสูส่ถาบันการเรยีนรู ้           
ตัวบ่งช้ี 7.3 (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ 
          

ตัวบ่งช้ี 7.4 (สกอ.) ระบบบรหิารความเสี่ยง           
ตัวบ่งช้ี 8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ           
ตัวบ่งช้ี 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน 
          

ตัวบ่งช้ี 1 (สมศ.) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

          

ตัวบ่งช้ี 2 (สมศ.) คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และ
เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

          

ตัวบ่งช้ี 3 (สมศ.) ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

 ()         
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ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้
ส่วนงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ตัวบ่งช้ี 4 (สมศ.) ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบั

ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ ์
 ()         

ตัวบ่งช้ี 5 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

  ()        

ตัวบ่งช้ี 6 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน ์

  ()        

ตัวบ่งช้ี 7 (สมศ.) ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรอง
คุณภาพ 

  ()        

ตัวบ่งช้ี 8 (สมศ.) ผลการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวจิัย 

       ()   

ตัวบ่งช้ี 9 (สมศ.) ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

          

ตัวบ่งช้ี 10 (สมศ.) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะ
และวัฒนธรรม 

        ()  

ตัวบ่งช้ี 11 (สมศ.) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะ
และวัฒนธรรม 

          

ตัวบ่งช้ี 14 (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย ์           
ตัวบ่งช้ี 16.2 (สมศ.) ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ ์           
ตัวบ่งช้ี 2.9 (มช.) ค่าเฉลี่ยของ GPA ของนักศึกษาปริญญา

ตรีที่ส าเร็จการศึกษา 
          

ตัวบ่งช้ี 2.10 (มช.) ร้อยละของนักศึกษาปรญิญาตรีที่เรียน
ส าเรจ็ตามหลักสูตรต่อจ านวนท่ีรบัเข้า 

          

 

1. คณะ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 2. บัณฑิตวิทยาลัย 3. สถาบันวิจัย 
4. ส านักทะเบียนและประมวลผล 5. ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6. ส านักหอสมุด 
7. ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 8. ส านักบริการวิชาการ 9. ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
10. วิทยาลัยนานาชาติ   

 
หมายเหตุ 

การประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) ตัวบ่งชี้
ส่วนใหญ่ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 ยกเว้น 

1) ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1, 4.3 และ 8.1 ประเมินตามรอบปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – 
กันยายน 2556) 

2) ตัวบ่งชี้ สมศ. 3,4,5,6,7 ข้อมูลตัวตั้งเป็นข้อมูลตามรอบปีปฏิทิน 2556 (มกราคม - ธันวาคม 
2556) ส่วนข้อมูลตัวหารเป็นข้อมูลตามรอบปีการศึกษา 2556 
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1) การจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
ส่วนงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554)   

2) มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส่วนงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3) มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
กรณีสถาบัน/ส านัก : มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบตามพันธกิจ
หลักของส่วนงาน 

4) มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5) มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
กรณีสถาบัน/ส านัก : มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจหลักของส่วนงาน 

6) มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงานเพื่อพิจารณา  

7) มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงานและคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานเพ่ือพิจารณา 
(ให้ความเห็น) สัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ 9.1 ข้อ 5 

8) มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

- ประเมินตามรอบปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555-กันยายน 2556) 
- การก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร ควรพิจารณาในสิ่งที่องค์กรอยากจะเป็น (to be) และในแผนกลยุทธ์

ควรมีตัวบ่งชีท้ี่สะท้อนความส าเร็จของวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 
- การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงาน ควรมีองค์ประกอบของแผนตามค านิยาม

ที่ก าหนดในเล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 ดังนี้ 
1) แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุก
ภารกิจของสถาบัน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้
เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผน
ด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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2) แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผน
ที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์  ประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัว
บ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้ น รวมทั้งมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่
ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน  

- การจัดท าแผนกลยุทธ์ มิใช่การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ในค า
รับรองการปฏิบัติงาน อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ได้ ส่วนงานสามารถน าตัวบ่งชี้ของ สกอ. สมศ. 
และตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการปฏิบัติงานที่ส าคัญและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนงานไปก าหนดเป็นตัว
บ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ได้ ทั้งนี้ ในหลักของการจัดท าแผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ควรเป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญที่สามารถสะท้อนผลส าเร็จของวิสัยทัศน์ได้ และมีจ านวนไม่มากเกินไป 

- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ควรมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ กลยุทธ์ที่ก าหนดในแผน
กลยุทธ์ ควรถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ถูกถ่ายทอดสู่การปฏิบัติจริง และ
ควรแสดงให้เห็นว่าโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีตอบสนองกลยุทธ์ด้านใดในแผนกลยุทธ์  

  
คณะควรรายงานวิธีการในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนกลยุทธ์ ซึ่งอาจจะแตกต่าง

กันในแต่ละส่วนงาน โดยสามารถรายงานและแสดงหลักฐานอ้างอิง ดังนี้ 
1) บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์อย่างไร  
2) แผนกลยุทธ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานเมื่อใด ที่ประชุมมี

ความคิดเห็นอย่างไร ทั้งนี้ หากไม่มีการปรับแผน สามารถใช้แผนกลยุทธ์และหลักฐานอ้างอิงของปีที่
ผ่านมาได้  

3) การแสดงความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ว่าสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน พระราชบัญญัติสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี และแผนพัฒนาอุดมศึกษาฉบับที่ 11 อย่างไร  

 
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส่วนงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน จะพิจารณาความหมายของ

หน่วยงานตามโครงสร้างของส่วนงาน ทั้งนี้ การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไม่ได้หมายถึงการมีบันทึกแจ้งแผน
กลยุทธ์ไปยังหน่วยงานเพื่อรับทราบ การถ่ายทอดหมายถึงต้องมีผู้รับการถ่ายทอดที่ชัดเจน การ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์อาจด าเนินการผ่านการประชุม หรือการก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบกลยุทธ์
ในแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน  

 
การแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ควรพิจารณาให้ครอบคลุมทุกพันธกิจหลัก และ

แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ควรระบุได้ว่าสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ใดในแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ม่ันใจว่ากลยุทธ์ถูก
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
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ตัวบ่งชี้ควรมี 2 ชุด คือตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งตัวบ่งชี้ทั้ง 

2 ชุด อาจซ้ ากันหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีควรสะท้อนถึงความส าเร็จ
ของตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ด้วย 

เอกสารอ้างอิงประกอบการตรวจสอบและประเมินฯ ควรเป็นเอกสารที่แสดงถึงการมีการด าเนินการ
ตามแผน เช่น เอกสารการขออนุมัติโครงการ หรือเอกสารสรุปผลโครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

ส่วนงานควรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ต่อกรรมการบริหารประจ าส่วนงานเพ่ือพิจารณา ซึ่งการติดตามในเกณฑ์ข้อนี้หมายถึงการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี มิได้หมายถึงการติดตามในมิติของสถานะการ
ด าเนินการว่า ด าเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการ อย่างไรก็ตาม หากส่วนงาน
ติดตามในมิติของสถานะการด าเนินการควบคู่ไปพร้อมกันด้วย ก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานตาม
แผนได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีรอบ 12 เดือน 
สามารถใช้หลักฐานการรายงานหลังจากเสร็จสิ้นปีงบประมาณ 2556 ได้ (หลังเดือนกันยายน 2556) แต่ต้อง
เป็นการติดตามผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 และตัวบ่งชี้ที่
ติดตาม คือ ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 

ในประเด็นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริหารประจ า
ส่วนงานและคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน ควรด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบรรจุใน
วาระเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ ควรสรุปร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ร่วมด้วย เพ่ือสะท้อน
ถึงสัมฤทธิผลของการด าเนินงาน และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานในกรณีที่ผลด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้นั้นๆ ไม่บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ สามารถ
ใช้หลักฐานการรายงานหลังจากเสร็จสิ้นปีงบประมาณ 2556 ได้ (หลังเดือนกันยายน 2556) แต่ต้องเป็นการ
ติดตามผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 2556 และตัวบ่งชี้ที่ติดตาม คือ ตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ที่ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะที่น ามารายงาน หมายถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
อ านวยการประจ าส่วนงานต่อแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี มิใช่ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน ทั้งนี้ หากการด าเนินการที่ผ่าน
มาพบว่า ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน ส่วนงานควร
น าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้คณะกรรมการอ านวยการพิจารณา โดยการรายงานในเกณฑ์ข้อนี้ 
อาจสรุปในรูปของตารางเพ่ือให้เห็นผลการปฏิบัติที่ชัดเจน ดังตัวอย่าง 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน 

ผลการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 
 

 

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะด าเนินการสรุปข้อมูลและน าเสนอข้อมูลให้ทุกคณะต่อไป ยกเว้น
คณะที่แจ้งความประสงค์ในการส ารวจเอง จะใช้ข้อมูลที่ส ารวจจากคณะ ทั้งนี้ ข้อมูลจากการส ารวจต้องมี
ความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ อย่างน้อยร้อยละ  20 ของจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
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- ควรเขียนอธิบายระบบและกลไกตามค านิยามด้านระบบและกลไกที่ระบุไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 ดังนี้ 
1) ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผล

ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  

2) กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการ
จัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

1) มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2) มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

3) ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

4) มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

5) มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้ การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : 
6) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี

จ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม  ค1 และ ง) 
7) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี

จ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
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ประเมินตามรอบปกีารศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

กรณีคณะมีระบบและกลไกการเปิด/ปรับปรุง/ปิดหลักสูตรที่เพ่ิมเติมจากระบบของมหาวิทยาลัย 
คณะสามารถรายงานข้อมูลเพ่ิมเติมได้ ส าหรับประเด็นการด าเนินการตามระบบที่ก าหนด คณะสามารถ
แสดงหลักฐานอ้างอิง โดยแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการในการพิจารณาหลักสูตร รวมทั้ง
ข้อมูลการเปิด-ปิดหลักสูตร เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 

ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในการตรวจประเมินผลการด าเนินการของปีการศึกษา 
2556 จะนับเฉพาะหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ TQF และใช้ส าหรับรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 ไม่นับ
รวมหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงในปีการศึกษา 2556  กรณีมีหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษารหัส 56… 
แต่ยังไม่เป็นไปตามกรอบ TQF จะถือว่าไม่ผ่านการประเมินในข้อนี้ และหากจะประเมินผ่านเกณฑ์
มาตรฐานข้อนี้ ทุกหลักสูตรต้องมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ทีป่รากฏอยู่ในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ด้วย 

หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัว
บ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร กรณีคณะที่ยังไม่มี มคอ. 1 ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนด 
(ตามภาคผนวก) และส าหรับคณะทีม่ี มคอ. 1 ให้พิจารณาตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในเล่มหลักสูตรของแต่ละ
หลักสูตร 

หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร กรณีคณะที่ยัง
ไม่มี มคอ. 1 ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนด (ตามภาคผนวก) และส าหรับคณะที่มี มคอ. 1 ให้
พิจารณาตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในเล่มหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 และ 7 เป็นเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่มส าหรับมหาวิทยาลัยวิจัย ให้คณะ
รายงานข้อมูลร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นวิจัย และร้อยละของนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เน้นวิจัยด้วย เพ่ือให้คณะได้ทราบสถานภาพของการจัดการหลักสูตรของตนเอง 
ทั้งนี้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นวิจัย จะนับเฉพาะหลักสูตรปริญญาโท (แผน ก) และปริญญา
เอกเท่านั้น กรณีการเปิดหลักสูตรปริญญาโท (แผน ก และ แผน ข) จะไม่นับว่าเป็นหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาที่เน้นวิจัย (ไม่นับเป็นตัวตั้งในการค านวณ) 
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แนวทางและข้อเสนอแนะในการรายงานผลการด าเนินงาน 
- ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 
- นับอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงรวมที่ลาศึกษาต่อในรอบปีการศึกษา 2556 
- การนับจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะนับเมื่ออาจารย์ได้รับใบรับรองการส าเร็จการศึกษาแล้ว 
- การนับจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จะนับได้เมื่อผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

เรียบร้อยแล้ว การยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะยังไม่นับ ซึ่งในการประเมินรอบปีการศึกษา 
2556 จะนับเฉพาะที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบภายในวันที ่31 พฤษภาคม 2557 

- กรณีการนับจ านวนอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ให้นับตามเกณฑ์ที่ก าหนดในเล่มคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 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 ามานับได ้

- คณะสามารถเลือกการค านวณวิธีใดก็ได้ในแต่ละปี และไม่จ าเป็นต้องเลือกเหมือนกันทุกปี ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม ดังนี้ 

วิธีที่ 1 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
วิธีที่ 2 แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 

1) มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2) มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3) มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5) มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
6) มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
7) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 



QA Guidelines Page 14 

 

ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

- แผนในเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้หมายถึง HRM & HRD ทั้งในส่วนของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน ซึ่งควรมีข้อมูลที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ขอมูลอัตราก าลังของอาจารย และบุคลากรในปจจุบัน รวมทั้งทีต่องการในอนาคตอยางนอย 5 ป

ขางหนา เพ่ือใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของสถาบัน ก าหนดอัตราก าลังที่ตอง
การเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจ า 

2. ขอมูลจากการส ารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร ทั้งสายอาจารย
และสายสนับสนุน เพ่ือใหไดรับการฝกอบรมที่สอดคล้องตามความต้องการ และสามารถน า
ความรู้ทีไ่ดรับมาพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

3. ขอมูลเกีย่วกบัความสามารถ (competencies) ทีจ่ าเปนตอการปฏิบัติงานในระดับตางๆ 
4. ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาของสายงาน 

ในรอบปทีผ่านมา   
5. ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบางที่ควรมีการวางแผน 

เพ่ือการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของ
ผู้ปฏิบัติงาน และของส่วนงาน 

- ในการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ควรมีการก าหนดตัว
บ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จและก าหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถประเมินความส าเร็จ
ของแผนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การด าเนินการในข้อนี้ ควรสอดคล้องกับแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 

การแสดงให้เห็นว่าส่วนงานมีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ 
หรือการส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ
การสร้างขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

ควรแสดงให้เห็นถึงระบบในการติดตามว่าคณาจารย์และบุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ประโยชน์ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ไดจากการพัฒนา
มาใชในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใชกลไกการติดตามผลการน าความรู้และทักษะไปใช
ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใชกลไกการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม  ทั้งนี้ แบบสอบถามความพึงพอใจในการอบรม และเอกสารรายงาน
การเดินทางหลังจากกลับจากอบรมไม่สามารถใช้อ้างอิงในเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ได้  
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การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  ในประเด็นนี้ การให้ความรู้มีความหมายต่างจากการเผยแพร่ ซึ่งการ
แจกคู่มือจรรยาบรรณ หรือการเผยแพร่บน website ถือเป็นเพียงการเผยแพร่ ดังนั้นประเด็นที่ควร
ค านึงถึงคือ ควรมีการให้ความรู้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง (การสื่อสารสองทาง) เช่น การจัดประชุม
ชี้แจง หรือส่งอาจารย์และบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านจรรยาบรรณ หรือ สอดแทรกในกระบวนการ
ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ 

การประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
คือ การประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 1 มิได้หมายถึง การประเมินโครงการ หรือการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

 การน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ควรสอดคล้องกับผลการประเมินความส าเร็จในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 ทั้งนี้ อาจ
รายงานในรูปตารางเพื่อความชัดเจน ดังตัวอย่าง 
 

ผลการประเมินความส าเร็จ/ 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนา 
ตามผลการประเมิน 

 
 

 

 

1) มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
2) มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งาน

แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
3) มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
4) มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา 

5) มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6) มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7) มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ 
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ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

คณะสามารถนับคอมพิวเตอร์ที่คณะจัดสรรให้แก่นักศึกษา และนับรวม notebook และ mobile 
device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับคณะด้วย ทั้งนี้ ขอให้คณะที่เกี่ยวข้อง
รายงานสัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าด้วย โดยรายงานข้อมูล
รายละเอียดนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าแยกตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อให้
มหาวิทยาลัยสามารถกรอกข้อมูล common data set ในระบบของ สกอ. ได้อย่างสมบูรณ์ 

ในประเด็นของการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา ไม่จ าเป็นต้องเป็นนักศึกษาทุกคน 
ทุกชั้นปี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม กรณีคณะไม่มีห้องสมุดระดับคณะ สามารถใช้ห้องสมุดกลาง หรือ
ห้องสมุดที่ใช้บริการร่วมเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้ 

มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคณะได้รับข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ตรงประเด็น ในแบบส ารวจความคิดเห็นควร
ก าหนดประเด็นในการสอบถามให้ครอบคลุมบริการด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่างใน
การส ารวจ ควรเป็นไปตามหลักสถิติ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเป็นตัวแทนที่ดี ไม่ควรเลือก
นักศึกษาเพียงชั้นปีใดชั้นปีหนึ่ง 

การน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาพัฒนา ไม่จ าเป็นต้องพัฒนาทุกประเด็นขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมและความเร่งด่วนในการพัฒนา/ปรับปรุง ทั้งนี้ อาจรายงานในรูปตารางเพ่ือความชัดเจน ดัง
ตัวอย่าง 

 
ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ/

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนา 

ตามผลการประเมิน 
 
 

 

 

1) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
2) ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3) ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้ง

ในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
4) มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
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5) มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
6) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  

7) มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 

ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

ควรเขียนอธิบายระบบและกลไกให้ชัดเจนตามค านิยามด้านระบบและกลไกที่ระบุไว้ในคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 

เอกสารอ้างอิงที่แสดงรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม หมายถึง เอกสาร มคอ.
3,4 หรือกรณีที่เป็นกระบวนวิชาที่ใช้กับนักศึกษารุ่นที่ยังไม่ได้ใช้หลักสูตรตามกรอบ TQF สามารถใช้
ประมวลรายวิชา (Course syllabus) แทนได้ 

 
การรายงานข้อมูลในประเด็นนี้ ให้ยกตัวอย่างรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย ในทุกหลักสูตรที่คณะเปิดสอน
 

ประเด็นเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพให้เป็นไปตามเกณฑ์ ของ
หลักสูตร/คณะ การด าเนินการในข้อนี้ เช่น เชิญบุคลากรภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษ การน านักศึกษา
ไปฟงการบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกสถาบัน หรือการใหนักศึกษาฝึกงานหรือ
ปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

ประเด็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หมายถึง การวิจัยในชั้นเรียน มิใช่การวิจัยในศาสตร์
ของสาขาวิชานั้นๆ และเป็นงานวิจัยของผู้สอนของคณะที่ได้พัฒนาขึ้น และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการ
สอน ทั้งนี้ ไม่สามารถน าผลงานวิจัยในชั้นเรียนของสถาบันอื่นมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ ทั้งนี้ 
กรณีท่ีไมม่ีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาวิธีการสอน สามารถใช้กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย และประสบการณการจัดการเรียนการ
สอนระหวางอาจารย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเปนประจ าอยางตอเนื่อง 

  
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนฯ ต้องประเมินทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่

ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ 
วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  เป็นต้น 
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มหาวิทยาลัยได้พัฒนาแบบประเมินกระบวนวิชาใหม่ และเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
ดังนั้น ในการประเมินผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2556 จะใช้ผลจากการประเมินกระบวนวิชา
ผ่านระบบออนไลน์ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
ด าเนินการสรุปข้อมูลเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 

  
หมายถึงการพิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2 เพ่ือตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ ติดตาม 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแตละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผล
การประเมินของผูเรียน และวางแผนปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ สามารถใช้เอกสาร มคอ.5 ของแต่ละ
รายวิชา หรือรายงานการประชุมที่มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานทุกรายวิชา เป็นเอกสารอ้างอิงการ
ด าเนินการตามเกณฑ์ข้อนี้ได้ 

 

1) มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร  

2) มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

3) มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4) มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

5) มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยส่วนงาน 
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : 
6) มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง) 
 

ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษา หากยังไม่ถึงรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ใช้เอกสารส ารวจเดิมได้ การส ารวจในข้อนี้ มิได้หมายถึงการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต แต่หมายถึงการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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ควรเชื่อมโยงกับเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 โดยแสดงข้อมูลว่าจากผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคต์ามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ไดน้ ามาพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างไร ทั้งนี้ อาจรายงานในรูปตารางเพ่ือ
ความชัดเจน ดังตัวอย่าง 

 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
การด าเนินการ 

 
 

 

 

มีระบบและกลไกในการส่งเสริมให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก เข้าร่วมกิจกรรม ควรเขียน
อธิบายระบบและกลไกให้ชัดเจนตามค านิยามด้านระบบและกลไกที่ระบุไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 ทั้งนี้ หากสามารถรายงานผลลัพธ์การด าเนินการควบคู่
ไปด้วย ก็จะช่วยสะท้อนให้เห็นว่าระบบและกลไกท่ีด าเนินการอยู่มีประสิทธิภาพหรือไม่ 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ หมายถึงกิจกรรมที่คณะเป็นผู้จัดให้
นักศึกษาเท่านั้น ไม่นับรวมกิจกรรมที่นักศึกษาเป็นผู้จัด ดังนั้น กิจกรรมในข้อนี้จะต่างจากกิจกรรมที่
นักศึกษาจัดในตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมไม่จ าเป็นต้องจัดแยกส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถจัดเป็นกิจกรรมร่วมกันได ้

เกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ มีการประเมิน 2 ส่วน คือ กระบวนการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท า
บทความจากวิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น ผู้สอนอาจมอบหมายให้นักศึกษาอ่าน
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มีการวิพากษ์บทความ การสังเคราะห์ความรู้จากบทความวิจัย
ในรายวิชาต่างๆ การจัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดท าบทความวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการจัดท าบทความ หรือการน าบทความวิจัย
ของนักศึกษามาเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน และมีการวิพากษ์เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้ จะต้องแสดง
ข้อมูลการตีพิมพ์บทความของนักศึกษาในวารสารระดับนานาชาติด้วย หากมีเพียงกระบวนการพัฒนา
ทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความ แต่ไม่มีนักศึกษาตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ จะถือ
ว่าไม่ผ่านการประเมินในข้อนี้ 
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1) มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
2) มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 

ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งส่วนงาน 
3) มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัว

บ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
4) มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 
5) มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม

จริยธรรม  โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

สามารถใช้ข้อก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือคณะ
ก าหนดก็ได ้ 

โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  ควรสอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่ต้องการส่งเสริมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 ทั้งนี้ ในแต่ละโครงการควรระบุตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน เพ่ือให้สามารถประเมินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 
ได้อย่างชัดเจน โดยอาจรายงานสรุปในรูปแบบตารางใน SAR หรือรายงานในเอกสารอ้างอิง ดังตัวอย่าง 

 
โครงการ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

โครงการ A ตัวบ่งชี้ 1 …. 
ตัวบ่งชี้ 2 .... 

………. 
………. 

โครงการ B ตัวบ่งชี้ 1 …. 
ตัวบ่งชี้ 2 .... 

………. 
………. 

 
  

การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ ต้องระบุได้อย่างชัดเจนว่าโครงการ/กิจกรรมบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในเกณฑ์ข้อ 3 หรือไม่ คิดเป็นร้อยละเท่าใด โดยต้องสรุปการบรรลุ
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน เนื่องจากตัวบ่งชี้นี้เป็นการวัดในมิติผลลัพธ์ ดังนั้น ควรแสดงผลลัพธ์
ให้ชัดเจนด้วย โดยสรุปเป็นตาราง ดังตัวอย่าง 
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โครงการ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
โครงการ A ตัวบ่งชี้ 1 …. 

ตัวบ่งชี้ 2 .... 
………. 
………. 

  

โครงการ B ตัวบ่งชี้ 1 …. 
ตัวบ่งชี้ 2 .... 

………. 
………. 

  

 
  

การมีนักศึกษาหรือกิจกรรมได้รับการยกย่องชมเชยโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาตินั้น การยก
ย่องหรือรางวัลที่ได้รับไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดพฤติกรรมในข้อ 1 ก็ได้ ทั้งนี้ รางวัลในระดับ
มหาวิทยาลัย หากจะนับว่าเป็นระดับชาติได้จะต้องมีกรรมการภายนอกอย่างน้อยร้อยละ 50 และมี
สถาบันเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป  

 

 รายงาน GPA ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – 
พฤษภาคม 2557) 
 

 รายงานร้อยละของนักศึกษาที่เรียนส าเร็จตามหลักสูตรต่อจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละรุ่น โดย
ไม่นับรวมนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน 
 

 

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้สรุปรายชื่อบัณฑิตที่แจ้งว่ายังไม่มีงานท า และส่งข้อมูลให้ทุกคณะ
ทราบแล้ว ดังนั้น ขอให้ทุกคณะด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการได้งานท าของบัณฑิต เพ่ือให้ครบ
ตามเงื่อนไข คือ 1 ปีหลังจากส าเร็จการศึกษา โดยแจ้งให้บัณฑิตเข้าไปปรับปรุงข้อมูลในระบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ครบตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในตัวบ่งชี้ (สิ้นสุด ณ 31 พฤษภาคม 2557) หลังจากนั้น ส านักพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะได้สรุปผลและแจ้งคณะ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานข้อมูลตัวบ่งชี้ต่อไป  
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ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะด าเนินการสรุปข้อมูลและน าเสนอข้อมูลให้ทุกคณะต่อไป ยกเว้น
คณะที่แจ้งความประสงค์ในการส ารวจเอง จะใช้ข้อมูลที่ส ารวจจากคณะ ทั้งนี้ ข้อมูลจากการส ารว จต้องมี
ความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ อย่างน้อยร้อยละ  20 ของจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  × 100 
                   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 

 ค่าน้ าหนัก  ระดับคุณภาพงานวิจัย

 0.25  มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

 0.50  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)

 0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 (proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

 1.00  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 ค่าน้ าหนัก  ระดับคุณภาพการเผยแพร่*

 0.125  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด

 0.25  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

 0.50  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

 0.75  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

 1.00  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 

 
- ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นับตามปีปฏิทิน 2556 (มกราคม – 

ธันวาคม 2556) ส่วนจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด นับตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – 
พฤษภาคม 2557) 

- นับเฉพาะผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วเท่านั้น กรณีตอบรับไม่นับ  
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- กรณีท่ีนักศกึษาส าเร็จการศึกษาไปแล้วแต่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในปีปฏิทิน 2556 สามารถน ามารายงานได ้ 
- ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษา หมายรวมถึงผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ยัง

ไม่ส าเร็จการศึกษาด้วย และไม่จ าเป็นต้องเป็นผลงานของบุคคลเดียวกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมดในปีการศึกษา 2556 แต่เป็นผลงานที่มีการตีพิมพ์ในปีปฏิทิน 2556 

- กรณีการค้นคว้าอิสระ (IS) หากจะนับเป็นผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ได้ ต้องน ามาเขียนเป็นบทความ มี peer review และน าไปเผยแพร่ระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคณะ 
 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  × 100 
                   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์บัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ scopus 

 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร่* 

0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 

 
- ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก นับตามปีปฏิทิน 2556 (มกราคม – 

ธันวาคม 2556) ส่วนจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด นับตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – 
พฤษภาคม 2557) 

- นับเฉพาะผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วเท่านั้น กรณีตอบรับไม่นับ  
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- กรณีท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาไปแล้วแต่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในปีปฏิทิน 2556 สามารถน ามารายงานได้  
- ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษา หมายรวมถึงผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ยัง

ไม่ส าเร็จการศึกษาด้วย และไม่จ าเป็นต้องเป็นผลงานของบุคคลเดียวกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกท้ังหมดในปีการศึกษา 2556 แต่เป็นผลงานที่มีการตีพิมพ์ในปีปฏิทิน 2556 

 
 

 
ค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ 

 

               วุฒิการศึกษา
 ต าแหน่งทางวิชาการ

 ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก

 อาจารย์  0  2  5
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  1  3  6

 รองศาสตราจารย์  3  5  8
 ศาสตราจารย์  6  8  10

 
 

- นับอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงรวมที่ลาศึกษาต่อในรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – 
พฤษภาคม 2557) ทั้งนี้จ านวนอาจารย์ที่รายงานในตัวบ่งชี้นี้ จะต้องเท่ากับจ านวนอาจารย์ที่รายงานใน
ตัวบ่งชี้ 2.2 และ 2.3 
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1) มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2) มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
3) มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4) มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5) มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6) มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7) มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง

ความต้องการของนักศึกษา 
 

ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

 หมายถึงการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ส าหรับศิษย์เก่า
เป็นระยะๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้   โดยพิจารณาจากโครงการหรือกิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นศิษย์เก่าร่วมด้วย 

ให้แสดงผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1,2 และ 3 ในแต่ละข้อ โดยแต่ละข้อมีผลการ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการไม่ต่ ากว่า 3.51 

การน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการมาพัฒนา ไม่จ าเป็นต้องพัฒนาทุกประเด็นขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมและความเร่งด่วนในการพัฒนา/ปรับปรุง ทั้งนี้ อาจรายงานในรูปตารางเพ่ือความชัดเจน 
ดังตัวอย่าง 

 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ/
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนา 
ตามผลการประเมิน 

 
 

 

 
 

1) ส่วนงานจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2) มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3) มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย

นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
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    - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
    - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
    - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
    - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
    - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4) มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

5) มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
6) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

หมายถึงแผนการจัดกิจกรรมที่ส่วนงานจัดให้นักศึกษา ซึ่งควรแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง/
เชื่อมโยงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน และมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้สามารถประเมินความส าเร็จของแผนตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 
5 ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ อาจรายงานในรูปตารางเพื่อความชัดเจน ดังตัวอย่าง 

 
โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 
โครงการ A …… ……      
โครงการ B …… ……      
โครงการ C …… ……      
โครงการ D …… ……      
โครงการ E …… ……      
 

หมายถึงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรม (ตาม
หลักการ PDCA) และก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาระบุตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินงาน วิธีการ
ประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากคณะ 

 
กิจกรรมที่รายงานตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ต้องเป็นกิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษา และควรรายงาน

จ าแนกตามประเภทกิจกรรมให้ครบถ้วนเพ่ือความชัดเจน ทั้งนี้ กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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หมายถึงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง

มหาวิทยาลัย กรณีมีเพียงการสร้างเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ข้อนี้ ทั้งนี้ การ
สร้างเครือข่ายมิได้หมายถึงแต่เพียงการจัดกิจกรรมร่วมกันเท่านั้น แต่ควรแสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการท างาน การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จ การประเมินความส าเร็จ  โดย
อาจมีการจัดเวทีหรือการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการท ากิจกรรม  หรือ
น าเสนอผลการจัดกิจกรรมของแต่ละสถาบัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

 
การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึงการ

ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/ตัวบ่งชี้ของแผนการจัดกิจกรรมที่ก าหนด ไม่ใช่การประเมินผล
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ 

 
การน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจรายงาน

ในรูปตารางเพื่อความชัดเจน ดังตัวอย่าง 
 

ผลการประเมิน/ 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนา 
ตามผลการประเมิน 
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- ควรเขียนอธิบายระบบและกลไกตามค านิยามด้านระบบและกลไกที่ระบุไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 ดังนี้ 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 

1) มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของส่วน
งาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

2) มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
กรณีสถาบันวิจัย : มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

3) มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

4) มีการจัดสรรงบประมาณของส่วนงาน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5) มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของส่วนงานอย่างน้อยในประเด็น

ต่อไปนี้ 
-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
-  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้
มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

6) มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
7) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของส่วนงาน 

 

ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

ควรเขียนอธิบายระบบและกลไกให้ชัดเจนตามค านิยามด้านระบบและกลไกที่ระบุไว้ในคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 และแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 
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- การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการสารสนเทศ การ
จัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีส าคัญ 

- มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจัยในวิชาต่างๆ ที่ไม่ใช่วิชาที่สอนการวิจัย ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น  
1) การก าหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์  
2) การก าหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีท าโครงการวิจัยหรืองานสร างสรรค์ซึ่งเกี่ยวของกับ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค์ของอาจารย์  
3) การก าหนดใหนักศึกษาทุกระดับเขาฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าใน
งานวิจัยของอาจารย์หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ ( visiting 
professor) หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงานสรางสรรค์ของอาจารย์ 
4) การจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสรางสรรค์ของนักศึกษาหรือส่งเสริม
นักศึกษาเขาร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 
5) การส่งเสริมใหอาจารย์น าผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียน
การสอน เป็นตน 

- กรณีสถาบันวิจัย การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การน าผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน หรือการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยน ากระบวนการวิจัยไปใช้เพ่ือ
รวบรวมข้อมูล 

ประเด็นการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า   ในประเด็นนี้ 
การให้ความรู้มีความหมายต่างจากการเผยแพร่ ซึ่งการแจกคู่มือจรรยาบรรณ หรือการเผยแพร่บน 
website ถือเป็นเพียงการเผยแพร่ ดังนั้นประเด็นที่ควรค านึงถึงคือ ควรมีการให้ความรู้กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรง (การสื่อสารสองทาง) เช่น การจัดประชุมชี้แจง หรือส่งอาจารย์และนักวิจัยเข้ารับการ
อบรมที่เก่ียวข้องกับจรรยาบรรณด้านการวิจัย  

การจัดสรรงบประมาณของส่วนงาน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  หมายถึง การจัดสรร
งบประมาณทั้งในส่วนของงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ในแต่ละปีงบประมาณ 
เนื่องจากอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ อาจแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกได้ยาก ดังนั้น ส่วนงานจึงควร
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์เพ่ือให้อาจารย์และนักวิจัยเหล่านี้มีโอกาส
สร้างผลงาน ที่สามารถน าไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในโอกาส
ต่อไป 
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การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของส่วนงานอย่างน้อยในประเด็น
ต่อไปนี้ ส่วนงานควรรายงานผลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของส่วน
งานให้ครบทั้ง 4 ประเด็น (ค าว่าอัตลักษณ์ของส่วนงาน ในเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ หมายถึง อัตลักษณ์ตาม
กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งอาจมีลักษณะการสนับสนุนที่แตกต่างกันได้) 

การติดตามผลการสนับสนุนตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และข้อ 5 อาจติดตามผ่านการประชุมหรือ
แบบประเมิน โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักวิจัย เช่น การประเมินผลส าเร็จของการให้ทุนวิจัยทั้ง
ในประเด็นงานวิจัยเสร็จทันตามก าหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้รับทุนสามารถ
แสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือการประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัยใน
ประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน หรือการประเมิน
ระบบสารสนเทศในประเด็นความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น 

การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของส่วนงาน 
อาจรายงานในรูปตารางเพื่อความชัดเจน ดังตัวอย่าง 

 
ผลการประเมิน/ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนา 

ตามผลการประเมิน 
 
 

 

 
 

1) มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2) มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

3) มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง 

4) มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5) มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : 
6) มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือการจดแจ้งความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ

มีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร หรือการจดแจ้งความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
 

ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

ควรเขียนอธิบายระบบและกลไกให้ชัดเจนตามค านิยามด้านระบบและกลไกที่ระบุไว้ในคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 และรายงานข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติด้วย 

ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ควรแสดงให้เห็นระบบและ
กลไกที่ชัดเจน เพ่ือความยั่งยืนในการด าเนินการ ส าหรับประเด็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ 
หมายถึง การน าผลงานวิจัยมาเขียนใหม่ให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย  

หมายถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากกระบบและกลไกในข้อ 2 ผ่านทางเว็บไซต์หรือหนังสือพิมพ์
หรือรายการวิทยุ มิได้หมายถึงการรวมเล่มบทคัดย่องานวิจัย หรือการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ 

ในการอ้างอิงการใช้ประโยชน์ ควรระบุว่ามีการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างไร ในรูปแบบใด 
มากกว่าการตอบแต่เพียงว่าได้น าไปใช้ประโยชน์หรือไม่ 

ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
สามารถอ้างอิงระบบของมหาวิทยาลัยได้ 

ระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร สามารถอ้างอิงระบบของมหาวิทยาลัยได้ 
แต่ส่วนงานต้องมีการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในปีการศึกษา 2556 ด้วย แต่ยังไม่จ าเป็นต้อง
ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยให้นับตามรอบปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555-กันยายน 2556) 
- ให้นับจ านวนเงิน (in cash) ที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปีงบประมาณ 2556 ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่าย

จริง 
- จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

และนับเฉพาะอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
- การนับทุนวิจัย นับตามจ านวนทุนที่ท าสัญญารับทุน หากเป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างส่วนงาน ให้นับตาม

สัดส่วนทุนที่ส่วนงานตกลงกัน และหากเป็นโครงการวิจัยระยะยาว ให้หารเฉลี่ยจ านวนทุนตามจ านวนปีที่ท า
สัญญารับทุน 

- การนับจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ควรนับตามค านิยามและวิธีการนับตามเล่มคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา 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 ้

 
 
 
 
 
 
 



QA Guidelines Page 35 

 

 
         ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  × 100 
                   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 

กลุ่มสาขา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์บัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ scopus 

 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร่* 

0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 

- ข้อมูลผลงานวิจัยตัวตั้งเป็นข้อมูลตามรอบปีปฏิทิน 2556 (มกราคม - ธันวาคม 2556) ส่วนข้อมูลอาจารย์
และนักวิจัยประจ าตัวหารเป็นข้อมูลตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

- นับอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริงรวมที่ลาศึกษาต่อในรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 
2556 – พฤษภาคม 2557) 

- กรณีอาจารย์หรือนักวิจัยประจ าลาศึกษาต่อ และมีผลงานตีพิมพ์ สามารถนับได้ ทั้งนี้ การนับจ านวน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามระดับคุณภาพของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้นับตามจ านวนบทความ
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ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ไม่นับซ้ าแม้ว่าจะมีการเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูลต่างๆ จ านวนมากกว่า 1 
ฐานข้อมูล 

- ไม่นับผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ แม้ว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้งจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 
- นับงานวิจัยทุกชิ้นของอาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ที่อาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย แม้ว่าจะมีนักศึกษา 

บัณฑิตศึกษาร่วมเป็นผู้วิจัย 
 

 
              ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ × 100 
                   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 

- ข้อมูลงานวิจัยตัวตั้งเป็นข้อมูลตามรอบปีปฏิทิน 2556 (มกราคม - ธันวาคม 2556) ส่วนข้อมูลอาจารย์
และนักวิจัยประจ าตัวหารเป็นข้อมูลตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

- นับอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริงรวมที่ลาศึกษาต่อในรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 
2556 – พฤษภาคม 2557) 

- การนับผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึงผลงานวิจัยอาจด าเนินการเสร็จสิ้นในปีใดก็ได้ แต่น าไปใช้
ประโยชน์ในปีปฏิทิน 2556 และนับจากจ านวนผลงานวิจัย ไม่ได้นับจากจ านวนหน่วยงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ และไม่นับการใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เช่น citation ทั้งนี้ หากน าไปใช้ประโยชน์ใน
ประเด็นที่ต่างกันซ่ึงสามารถอธิบายได้ชัดเจน สามารถนับซ้ าได ้

- ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีดังนี ้
1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่อง
ต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้าน
การบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เป็นต้น 
3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีน าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 

- ไม่นับผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ แม้ว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้งจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 
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     ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ   × 100 

                   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
0.25 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
0.50 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

ก าหนด 
1.00 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ (นับปีที่สภาสถาบันอนุมัติ) 

 

- ข้อมูลผลงานวิชาการตัวตั้งเป็นข้อมูลตามรอบปีปฏิทิน 2556 (มกราคม - ธันวาคม 2556) ส่วนข้อมูล
อาจารย์และนักวิจัยประจ าตัวหารเป็นข้อมูลตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 
2557) 

- นับอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริงรวมที่ลาศึกษาต่อในรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 
2556 – พฤษภาคม 2557) 

- กรณีต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ จะนับได้เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต าแหน่ง
วิชาการภายในรอบปีปฏิทิน 2556 แล้วเท่านั้น 

- การนับจ านวนต าราหรือหนังสือในระดับคุณภาพ 0.75 และ 1.00 จะนับได้เม่ือมีส่วนร่วมมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 50 เท่านั้น กรณี Book Chapter ไม่นับ 

- ไม่นับผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษ แม้ว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้งจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 
- ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QA Guidelines Page 38 

 

 



QA Guidelines Page 39 

 

- ควรเขียนอธิบายระบบและกลไกตามค านิยามด้านระบบและกลไกที่ระบุไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 ดังนี้ 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

 
1) มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  
2) มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

กรณีส านักบริการวิชาการ : มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับโครงการอบรมระยะสั้น 
3) มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4) มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
กรณีส านักบริการวิชาการ : มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ 
แก่สังคมกับโครงการอบรมระยะสั้นและการวิจัย 

5) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 
กรณีส านักบริการวิชาการ : มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ 
แก่สังคมกับโครงการอบรมระยะสั้นและการวิจัย 

 

ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

ควรเขียนอธิบายระบบและกลไกให้ชัดเจนตามค านิยามด้านระบบและกลไกที่ระบุไว้ในคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 และแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

- การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการสารสนเทศ การ
จัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีส าคัญ 
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- การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 
(ต้องก าหนดค่าเป้าหมายด้วย) 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง 1. ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรู้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ความรู้ไป ให้บริการทาง
วิชาการ 

2. ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับและความ       
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

3. เพ่ือให้ผู้สอนน าความรู้จากประสบการณ์จริง
มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

3. มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
(กระบวนการเรียนการสอน ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาใหม่ หรือการน าโจทย์ปัญหามาให้ผู้เรียน
วิเคราะห์) 

 

- การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 
(ต้องก าหนดค่าเป้าหมายด้วย) 

1. ท าการวิจัยเพื่อพัฒนางานบริการทางวิชาการ 1. ประเด็นในการพัฒนางานบริการวิชาการ 
2. น าผลการวิจัยไปให้บริการทางวิชาการ 2. ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับและความ       

พึงพอใจของผู้รับบริการ 
3. พัฒนาโจทย์การวิจัยจากงานบริการทาง
วิชาการ 

3. ค าถามการวิจัย 

 

การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย ประเมินตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 และ 3 

การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ อาจรายงานในรูปตารางเพื่อความชัดเจน ดังตัวอย่าง 
 

ผลการประเมิน/ 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนา 
ตามผลการประเมิน 
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1) มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของส่วนงาน 
2) มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
3) มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
4) มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
5) มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในส่วนงานและ

เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

การส ารวจความต้องการ ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการให้บริการที่สอดคล้องตามความต้องการ
ของชุมชน และสอดคล้องตามความเชี่ยวชาญของส่วนงาน ทั้งนี้ การส ารวจความต้องการอาจได้จากการ
ส่งแบบส ารวจความต้องการของชุมชน หรือผ่านแบบประเมินผลโครงการโดยสอบถามความต้องการใน
การจัดอบรมครั้งต่อไป และจัดท าเป็นสถิติข้อมูลความต้องการของส่วนงานที่ขอความร่วมมือให้จัดอบรม 
หรือการส ารวจความต้องการผ่านการจัด focus group ร่วมกับชุมชน 

ส่วนงานอาจเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการ มาร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสร้าง
เครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการน าผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนา
บุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ค าปรึกษาแนะน าและจัดให้
มีช่องทางในการสื่อสารท าความเขา้ ใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่ มโครงการหรือกิจกรรม
ใหม่ๆ ในชุมชน  

ควรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยประเมินทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลกระทบและประโยชน์ที่เกิดข้ึนอย่างชัดเจน  

 
การน าผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการวิชาการ อาจรายงานในรูป

ตารางเพ่ือความชัดเจน ดังตัวอย่าง 
 
 
 



QA Guidelines Page 42 

 

 
ผลการประเมิน/ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนา 

ตามผลการประเมิน 
 
 

เช่น รูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ 
ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการให้บริการ 

 
 

การพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในส่วนงาน
และเผยแพร่สู่สาธารณชน มิได้หมายถึงการน าโครงการอบรมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ แต่ควรเผยแพร่องค์
ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ โดยอาจจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่ประสบการณ์
ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการบริการวิชาการเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

 

 
         จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีน าใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย   × 100 
                  จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 

- ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 
- เน้นการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัย โดยเริ่มต้นจากโครงการบริการวิชาการ มิได้เริ่มต้นจากการเรียนการสอนหรือการวิจัย โดยการ
บริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ควรมีการอ้างอิงองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการ
วิชาการในประมวลรายวิชา/มคอ. 3 ให้ชัดเจน ส่วนการบริการวิชาการที่น าไปใช้พัฒนาการวิจัย  ควรมี
อ้างอิงองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ ไว้ในโครงการวิจัย 

- ผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2556  
- การรายงานผลการด าเนินงาน ตามตารางผลการด าเนินงานที่ก าหนดในเล่มคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 
 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556 

1. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน 

เรื่อง  

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย เรื่อง  
3. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาทั้งในส่วน

ของการเรียนการสอนและการวิจัย 
เรื่อง  
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556 

4. จ านวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด เรื่อง  
5. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
ร้อยละ  

กรณีคณะมีการด าเนินงานในข้อ 1 หรือข้อ 2 เพียงข้อเดียว ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะ
เท่ากับ 0 คะแนน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของตัวบ่งชี้นี้ต้องการให้มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ทั้งการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ที่ร้ อย
ละ 30 นั่นหมายถึงว่าโครงการบริการวิชาการทุกโครงการไม่จ าเป็นต้องน ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน และ
การวิจัยก็ได้ 

 
 

1) มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
2) บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3) ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4) ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
5) มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 

ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 
การรายงานตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1-5 ควรรายงานโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกันตั้งแต่ข้อ 1 -5 

ทั้งนี ้ส่วนงานควรน าเสนอข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้ชุมชนสามารถพี่งพาตนเองได้

ควรรายงานการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร แยก
แต่ละประเด็นของ PDCA ให้ชัดเจน 

ควรระบุร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีให้ชัดเจน ไม่ควรระบุว่าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ตามที่เกณฑ์ก าหนด 

 
 
 
 
 
 



QA Guidelines Page 44 

 

 
 



QA Guidelines Page 45 

 

- ควรเขียนอธิบายระบบและกลไกตามค านิยามด้านระบบและกลไกที่ระบุไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 ดังนี้ 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

 
 

1) มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2) มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

กรณีส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการบริการ 
วิชาการแก่ชุมชนและกิจกรรมนักศึกษา 

3) มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4) มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
กรณีส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการแก่ชุมชนและกิจกรรมนักศึกษา 

5) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
กรณีส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการแก่ชุมชนและกิจกรรมนักศึกษา 

6) มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

ควรเขียนอธิบายระบบและกลไกให้ชัดเจนตามค านิยามด้านระบบและกลไกที่ระบุไว้ในคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 และแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

- การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการสารสนเทศ การ
จัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีส าคัญ 
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- การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 
(ต้องก าหนดค่าเป้าหมายด้วย) 

1. ให้ผู้เรียนซึมซับความงดงามของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. ความคิดเห็น (ปลายเปิด) เกี่ยวกับความ
งดงามของศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ให้ผู้เรียนมีส่วนในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. ผลงานหรือกิจกรรมที่ด าเนินการและความรู้
เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ เรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา ควรประเมินตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการบูรณาการที่ก าหนด
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มิใช่
การประเมินความพึงพอในการเข้าร่วมกิจกรรม  

การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา อาจรายงานในรูปตารางเพื่อความชัดเจน ดังตัวอย่าง 

 
ผลการประเมิน/ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนา 

ตามผลการประเมิน 
 
 

 

 

การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ มิใช่ว่าสถานศึกษาด าเนินการเองและจะถือ
ว่าเป็นมาตรฐานของสถาบัน ต้องได้รับการยอมรับระดับชาติ โดยอาจมีการด าเนินการในลักษณะ ดังนี้ 

- สถาบันมีการก าหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญและมี
การเผยแพร่สู่สาธารณะ 

- สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือ
เป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชนระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

- สถาบันมีจ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทั้ง
ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิง เป็น
ที่ยอมรับ 
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1) มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2) บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3) มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
4) เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
5) ได้รับการยกย่องระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 
 

ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

ควรรายงานการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA แยกแต่ละประเด็นของ PDCA ให้ชัดเจน 

ควรระบุร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีให้ชัดเจน ไม่ควรระบุว่าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ตามที่เกณฑ์ก าหนด 

 
 

1) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2) สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
3) ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4) การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง

สม่ าเสมอ  
5) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
หมายเหตุ 
- สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
- สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพ้ืนที่แวดล้อม ไม่

สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
 

ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

การส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา ในเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้หมายถึงการส ารวจใน
ประเด็น 1-4 ตามเกณฑ์ มิใช่การส ารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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1) คณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

2) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาส่วน
งาน (สัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ 8.1 ข้อ 5 และตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 6 และ 7) 

3) ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของส่วนงานไปยังบุคลากรในส่วนงาน 

4) ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

5) ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วน
งานเต็มตามศักยภาพ 

6) ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7) คณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานประเมินผลการบริหารงานของส่วนงานและผู้บริหารน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดของคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน 
ควรรายงานตามหน้าที่ที่ปฏิบัติและแนบข้อมูลการด าเนินงาน เช่น รายงานการประชุม ส่วนการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ควรรายงานหลักเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน และผลการประเมิน 
ซึ่งอาจประเมินผ่านแบบประเมิน หรือรูปแบบอ่ืนๆ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินตนเอง เช่น 
การรายงานสัมฤทธิผลจากการปฏิบัติหน้าที่และประเมินจากรายงาน 

ผู้บริหารควรสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้ทันสมัย 
น ามาใช้ในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) 
ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ และน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 

ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของสถาบันอย่างครบถ้วน รวมทั้งการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการด าเนินงานในรอบปีถัดไป 
พร้อมแจ้งผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การประชุมบุคลากรประจ าปี 
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ผู้บริหารควรมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์  เช่น การสอนงานที่หน้างาน การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน นอกจากนั้น อาจใช้หลักการจัดการความรู้ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกัน 

ขอให้ส่วนงานรายงานการบริหารงานของผู้บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ 
โดยควรรายงานว่ามีการด าเนินการอย่างไรในแต่ละประเด็น 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
5) หลักความโปร่งใส (Transparency)  
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
9) หลักความเสมอภาค (Equity)  
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

การรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานเพ่ือประเมินผลการ
บริหารงาน สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ ซึ่งควรสะท้อนให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของการบริหารงาน
ของส่วนงาน อาทิ รายงานผลการบริหารงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ หรือค ารับรองการปฏิบัติ งาน 
ผลการประเมินการประกันคุณภาพประจ าปี  เป็นต้น ส าหรับประเด็นผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม นั้น อาจรายงานในรูปตารางเพื่อความชัดเจน ดังตัวอย่าง 

 
ผลการประเมิน/ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนา 

ตามผลการประเมิน 
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1) มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน

อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
กรณีสถาบันวิจัย : มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของส่วนงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการวิจัย 
กรณีส านัก : มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของส่วนงาน 

2) ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1 

3) มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

4) มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

5) มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ( tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 

ส่วนงานควรมีประเด็นและเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยในระดับคณะอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านวิจัย เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) 
เทคนิคการเพ่ิมผลงานวิจัย เป็นต้น กรณีของสถาบันวิจัย ประเด็นความรู้อย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการวิจัย และ กรณีของส านัก ประเด็นความรู้ควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน 

การก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ ควรสอดคล้องตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 

 
ส่วนงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ และผลงานทางด้าน

วิจัย รวมทั้งผลงานด้านอ่ืนๆ ที่ส่วนงานมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อย่างสม ่า
เสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ 
หรือนวัตกรรมดังกล่าว  
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การจัดการความรู้ คือ การ Share & Learn การเชิญวิทยากรมาบรรยายอย่างเดียว ไม่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่จัดว่าเป็นการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อนี้ 

การด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 สิ่งที่ควรปรากฏในการอ้างอิง คือ แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จาก
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

 
ส่วนงานควรมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย และควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

 
ควรอธิบายว่าได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ไปใช้ในการปฏิบัติงานอะไร และอย่างไร 
 

 
1) มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2) มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของส่วนงาน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

3) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4) มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5) มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 
 

- ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 
- การประเมินตัวบ่งชี้นี้ จะใช้ผลการตรวจสอบและประเมินจากส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกเว้น

คณะที่แจ้งความประสงค์จะด าเนินการรายงานและประเมินผลของส่วนงานเอง 
 

การรายงานแผนระบบสารสนเทศ ขอให้พิจารณาความหมายของระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผล รวมทั้งการ
วิเคราะห์เพ่ือจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศ เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมี
ได้หลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่แตกต่างกันออกไป 
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การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ควรประเมินให้ครอบคลุมระบบสารสนเทศทุก

ระบบตามที่รายงานไว้ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 
 

 
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
2) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของส่วน

งาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

3) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
4) มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5) มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการประจ า

ส่วนงานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6) มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอ าน วยการประจ าส่วนงานและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 

ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 
การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้ จะประเมินตามแบบฟอร์ม CMU-RM 2 และ 3 ของมหาวิทยาลัย ส าหรับ

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ
อ านวยการประจ าส่วนงาน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบถัดไป หากคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะไม่ประเมินใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
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1) มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน 
2) มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได ้
3) มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาส่วนงานและ

บุคลากร 
4) มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5) มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของส่วนงานอย่างต่อเนื่อง  
6) มีการตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
7) ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

ประเมินตามรอบปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555-กันยายน 2556) 
 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินมิใช่ค าขอตั้งงบประมาณ แต่ควรมีรายละเอียดและองค์ประกอบตามค านิยาม
ที่ก าหนด ดังนี้ 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้อง
จัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็น
เงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการ
ด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้น จึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม ระยะเวลาของแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

 
การรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน คณะอาจรายงานในด้าน

สถานภาพทางการเงิน หรือการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส, ราย 6 เดือน เป็นต้น 
 

การรายงานข้อมูลในประเด็นนี้ ส่วนงานควรรายงานถึงการน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ เช่น การตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมกลางปี หรือ การโอนงบประมาณเพ่ือให้
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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1) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของส่วนงานตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2) มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของส่วนงาน 
3) มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน 
4) มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยจัดท าในรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 2) เสนอ
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินของ
มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน 

5) มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ (สัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 7) 

6) มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

7) มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของส่วนงาน 
ส าหรับสถาบัน/ส านัก : มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของส่วนงาน 

8) มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

9) มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ (หน่วยงานอื่น หมายถึงหน่วยงานภายนอกสถาบัน)    

 

ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) 
 

 การก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน สามารถน าตัวบ่งชี้ของ สมศ. และตัวบ่งชี้ตาม
แผนกลยุทธ์ที่นอกเหนือจากตัวบ่งชี้ของ สกอ. มารายงานเป็นตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงานได ้

 
เจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ คือ การน าการประกันคุณภาพภายในมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ

งานประจ า และปรับปรุงการท างานตามวงจรคุณภาพ PDCA ย่อมส่งผลให้การด าเนินการทุกเรื่องของ
ส่วนงานดีขึ้น ดังนั้น การพิจารณาว่ามีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
ให้ส่วนงานเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 2556 กับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2555) ส าหรับตัวบ่งชี้ทุกตัวที่สามารถเทียบได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นตัว
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บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ชุดเดียวกับท่ีรายงานไว้ในตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 7 และทุกตัวบ่งชี้ต้องมีผลการด าเนินงานดี
ขึ้น (ผลการด าเนินการที่ดีข้ึนมิได้หมายถึงการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย) 

 
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ หมายถึง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน โดยไม่จ าเป็นต้องมีการลงนามความ
ร่วมมือ แต่มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 9 หมายถึงแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ และเป็นแนวปฏิบัติที่ผ่านการ

คัดเลือก หรือได้รับการยกย่องระดับชาติ ส าหรับงานวิจัย หมายถึงงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ ต้องมีการเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ 
บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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