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ค ำน ำ 
 
 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้
เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี พ.ศ.2541 และตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และได้รับการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้เห็นผลในด้านคุณภาพการศึกษา ประสิทธิผล และความสามารถขององค์กรโดยรวม โดยเฉพาะการ
เรียนรู้ขององค์กรและของบุคลากร มีการพัฒนาปรับปรุงแนวทางเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายมาโดยตลอด 

ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 คณะเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (eQA-Document) และโปรแกรมระบบจัดท ารายงาน SAR Online ที่สามารถจัดการได้
โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดเก็บข้อมูล และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตลอดจนให้ความสะดวกในการตรวจ
ประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพภายใน จึงได้ด าเนินการศึกษาถึงการ
พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ต้องการผู้ใช้งานและมีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ทุก
ท่าน ที่ให้การสนับสนุนในการด าเนินการศึกษา และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล 

 
 

 พฤษภาคม 2556 



 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 คณะเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (eQA-
Document) และโปรแกรมระบบจัดท ารายงาน SAR Online ที่สามารถจัดการได้โดยผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล และการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ตลอดจนให้ความสะดวกในการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการจากคณะอย่างต่อเนื่อง 

ในระยะที่ 1  ในปีการศึกษา 2553 เริ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (eQA-Document 
Version 1) ขึ้น เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานอ้างอิงรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีจ านวนมากทั้งข้อมูล
ในช่วงของปีงบประมาณ ปีการศึกษา และปีปฏิทิน ซึ่งเป็นข้อมูลรวมทั้งทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ค ารับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งระบบสามารถจัดการเอกสารได้โดยใช้ระบบเครือข่ ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ง่ายและ
รวดเร็วในการค้นหาเมื่อต้องการเรียกใช้ข้อมูลและทุกหน่วยงานน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  

ในปีการศึกษา 2554 เพ่ือให้การจัดการระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น คณะได้พัฒนาโปรแกรมระบบจัดท ารายงาน SAR Online Version 1 ที่สามารถเชื่อมโยง
เอกสารจากระบบ eQA-Document ได้ และจัดการได้โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ซึ่งสามารถจัดการข้อมูลได้
ในทุกเวลาและทุกสถานที่  

ผลจากการอบรมการใช้โปรแกรม Version 1 ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึง
พอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก และให้ข้อเสนอแนะว่าควรปรับปรุงระบบโปรแกรม
ให้ใช้งานได้ง่าย และปรับปรุงระบบเทคโนโลยี เช่น ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้มีความเร็วมากข้ึน  

ในระยะที่ 2 ในปีการศึกษา 2555 หลังจากการใช้งานระบบ SAR Online Version 1 และ eQA-
Document Version 1 ในปีที่ผ่านมาคณะได้ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งาน พบว่า ระบบยังท างานได้ไม่สมบูรณ์ 
บางส่วนยังมีความยุ่งยาก ซับซ้อน การรวบรวมข้อมูลยังไม่ครบถ้วน รวมทั้ง การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) มีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และรูปแบบทุกปี ดังนั้น คณะจึงพัฒนาโปรแกรมระบบจัดท ารายงาน SAR Online 
Version 2 และระบบฐานข้อมูล eQA-Document Version 2 เพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ต้องการผู้ใช้งานและมีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น 

ผลจากการอบรมการใช้โปรแกรม Version 2 พบว่า บุคลากรที่เข้าอบรมมีความพึงพอใจที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเสนอแนะว่าควรจัดการอบรมในการเขียน SAR แยกออกเป็น
แต่ละองค์ประกอบ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เนื่องจากมีปัญหาในการ
เขียนและเอกสารไม่ตรงกับความต้องการ ควรจัดอบรมเร็วขึ้นเพ่ือให้มีเวลาในการเตรียมเอกสารข้อมูลได้มากข้ึน 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(CMU-QA) เป็นระบบทีม่หาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องตามระบบการประเมินของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมทั้ง
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและประเมินระดับการพัฒนาของคณะและส่วน
งานภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 ด้าน และคณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการพัฒนาการด าเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพศึกษา ดังกล่าว โดยจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับ
คณะ และระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือเตรียมรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทั้งนี้ เพ่ือน าผลจากการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของคณะให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ในระยะที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (eQA-Document) ขึ้น 
เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานอ้างอิงรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีจ านวนมากทั้งข้อมูลในช่วงของ
ปีงบประมาณ ปีการศึกษา และปีปฏิทิน ซึ่งเป็นข้อมูลรวมทั้งทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและค ารับรอง
การปฏิบัติงาน ซ่ึงระบบสามารถจัดการเอกสารได้โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ง่ายและรวดเร็วในการ
ค้นหาเมื่อต้องการเรียกใช้ข้อมูลและทุกหน่วยงานน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  

และในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา คณะได้พัฒนาโปรแกรมระบบจัดท ารายงาน SAR 
Online ที่สามารถเชื่อมโยงเอกสารจากระบบ eQA-Document ได้ และจัดการได้โดยผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ซึ่งสามารถจัดการข้อมูลได้ในทุกเวลาและทุกสถานที่ 

ในระยะที่ 2 หลังจากการใช้งานระบบ SAR Online และ eQA-Document ในปีที่ผ่านมาคณะได้ส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งคณะ พบว่าระบบยังท างานได้ไม่สมบูรณ์ บางส่วนยังมีความยุ่งยาก ซับซ้อน การ
รวบรวมข้อมูลยังไม่ครบถ้วน รวมทั้ง การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และ
รูปแบบทุกป ีดังนั้น คณะจึงพัฒนาโปรแกรมระบบจัดท ารายงาน SAR Online (Version 2) และระบบฐานข้อมูล 
eQA-Document (Version 2) เพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานและมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนยิ่งขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1.2.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2544-2554 ให้เป็นระบบที่ดีเพ่ือ
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และการวางแผนการปฏิบัติงานของคณะ 

1.2.2 เพ่ือพัฒนาโปรแกรมระบบจัดท ารายงาน SAR Online และระบบฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(eQA-Document) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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1.3 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

1.3.1 ที่ปรึกษาโครงการ 
  รศ.ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
  คุณฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา   เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 

1.3.2 คณะท างาน 
  คุณสากันย์ สุวรรณการ    หัวหน้าโครงการ 
  คุณอลงกต สิทธิโชค     ฝ่ายพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  คุณสราวุฒิ คิดการงาน    ฝ่ายรวบรวมข้อมูล 

 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ไดข้้อมูลทีเ่พียงพอส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
1.4.2 ได้โปรแกรมระบบ SAR Online และ eQA-Document ทีม่ีประสิทธิภาพ 
1.4.3 บุคลากรที่รับผิดชอบมีความสะดวกในการจัดการข้อมูลได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ โดยผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต 
1.4.4 ท าให้การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

1.5 นิยำมศัพทด์้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
1)  นิยำมศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้ 
กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด เป็น

กระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝึก
และปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรม
และกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  

นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อนจากการที่
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกท าโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชา
นั้นๆ  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนาความรู้ และ
ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบตัวอย่างเช่น1   

(1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
(2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
(3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
(4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
(5) การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning)  
(6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)  

                                           
1 ดูเพิ่มเตมิ “รายงานการวจิัย การสังเคราะห์องค์ความรูเ้กี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผูเ้รียนเป็นส าคัญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-
2547” . 

http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=6701
http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0000015
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(7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)  
กำรบูรณำกำร (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 

ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิ เคราะห์  เ พ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบัน
เจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25  

กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25 

งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูลการจัดอันดับวาสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation 
Index Expand, Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 

กำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติ
แก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

งำนวิจัย หมายถึง  ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
กับสาขาวิชาเพ่ือให้เกิดเปน็ องคค์วามรู้ใหม ่หรือเปน็การตอ่ยอดองค์ความรู้เดิม 

งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะที่มีการศึกษา ค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชาทาง
ศิลปะ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) 
และวรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International Standard Classification of 
Education ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรม



 

4 
 

 

ศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผลงานที่แสดงออกถึงแนว
ทางการทดลอง หรือการพัฒนาจากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิก
ศาสตร์ทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ ยังครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ์ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มี
คุณค่าและคุณประโยชน์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 

กำรประเมินงำนสร้ำงสรรค์ 
(1) ประเมินในมิติการเผยแพร่ มิใช่ประเมินคุณภาพตัวผลงาน การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ต้องผ่านการ

รับรองหรือกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หรือนักวิชาชีพในสาขาวิชาซึ่งเป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยมีระดับเกณฑ์การประเมินตามท่ี สมศ. ก าหนด 

(2) ระดับเกณฑ์การประเมินการเผยแพร่ ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาวิชา ถึงแม้ผลงาน
สร้างสรรค์จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันตามสาขาวิชา เช่น ขนาดผลงาน งบประมาณ เวลาการ
ท างาน จ านวนผู้ร่วมงาน วิธีการจัดการเผยแพร่ หรือประโยชน์ที่ได้รับ 

(3) การประเมินในมิติการเผยแพร่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างผลงานสร้างสรรค์ ได้รับการประเมินผลงาน
มากขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์มีก าลังใจสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งยังเป็นการให้ความส าคัญกับการ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์เหมือนกับเป็นการเผยแพร่งานวิชาการทางการสร้างสรรค์ให้กว้างขึ้น 

กำรเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ (Exhibition) การ
จัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ งานศิลปะ 
ดนตรี การแสดง และงานออกแบบที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมีการจัดการน าเสนอการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือก
คุณภาพผลงาน ก่อนการเผยแพร่ ประกอบด้วยศิลปินแหง่ชาติผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการ 

แหล่งเผยแพร่ หมายถึง สถานที่ส าหรับการเผยแพร่ที่ยอมรับในวงวิชาการโดยการจัดแสดงนิทรรศการหรือ
การจัดการแสดง ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพ
งานสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ระดับสถานศึกษา อาทิเช่น หอศิลป์ หอประชุม และลานศิลปวัฒนธรรม โดยการ
จัดงานแสดงเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 

(2) หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคม จะต้องเป็นสถานที่จัดการแสดงงานศิลปะงานสร้างสรรค์โดยเฉพาะ และ
มีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ หรือมีคณะกรรมการรับผิดชอบ ดูแลการจัดการนิทรรศการทาง
วิชาการ 

(3) แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรือเป็นโครงการ
ความร่วมมือทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ระหว่างประเทศ 

(4) คณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองงานสร้างสรรค์ ไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วยศิลปินแหง่ชาติผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือนักวิชาการที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย (ผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายความรวมถึง 
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ศิลปินแห่งชาติด้วย และผลงานเหล่านั้นจะต้องผ่านกระบวนการทางวิชาการ และการรับรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือสมาคม/สภาวิชาการวิชาชีพในสาขาที่เก่ียวข้อง) 

(5) ศิลปะ งานสร้างสรรค์ งานออกแบบ ที่ไม่ต้องการแสดงที่หอศิลป์ จะต้องมีหลักฐานที่แสดงกิจกรรมการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพของงานที่แสดง พร้อมเอกสารโครงงาน แผนงาน และการ
ประเมินผล โดยผลงานที่จัดแสดงต้องได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม่ต่ ากว่า 
3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐาน
ปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/หรือได้การ
รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีดังนี้ 

(1) การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ 
ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการ
บริหารจัดการส 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 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับรองกำรน ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์มำใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผลของการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ไปใช้ประโยชน์ 

ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับรองคุณภำพ หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หรือหนังสือ ที่ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ.  เรื่อง หลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการหรือเทียบเท่า 

ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ต ารา (Textbook) หรือหนังสือ (Book) 
ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบมีข้อความรู้ที่สะท้อนมุมมอง
แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือการวิจัย โดยจัดท าในรูปของ
บทความ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 

- ต ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียน  เพ่ือตอบสนองเนื้อหาทั้งหมด
ของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือต้องน ามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของ
ผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้ แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวเนื่อง 

จรรยำบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัย
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้
เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรแีละเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 

(1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
(2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและ

ต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
(3) นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย 
(4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
(5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
(6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย 
(7) นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
(8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
(9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
จรรยำบรรณอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่
พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) 
ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่
เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา 
และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิ ชาชีพ 3) 

                                           
2 ดเูพิ่มเติม “จรรยาบรรณนกัวิจยั” สภาวิจยัแหง่ชาติ. ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิง่แวดล้อม 
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จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน  4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณ
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 9) จรรยาบรรณต่อ
ประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม 

อำจำรย์ประจ ำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

นักวิจัยประจ ำ หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

หำกชื่อต ำแหน่งไม่เหมือนกัน ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามแบบ
บรรยายลักษณะงาน (job description) ที่ก าหนดให้ทางานวิจัยเป็นหลัก โดยนับเฉพำะผู้มีผลงำน 

นักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง  นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 

ระบบทวิภาค - ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี :  ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 

     (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
   - ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ:  ลงทะเบียน 

  24  หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ) 
ระบบไตรภาค - ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 

     (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
   - ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 

     (10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
ขั้นตอนการค านวณค่า  FTES มีดังนี ้
1) ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่าง

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน)  โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
   SCH =    nici 

เมื่อ  ni   =  จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 
   ci   =   จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 

2) ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

FTES  = SCH 
จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

นักศึกษำภำคปกติ  หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้มีการ
ค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 

นักศึกษำภำคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิได้
นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอนของ
อาจารย์เป็นการพิเศษ 
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แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึ กเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นั กศึกษา 
ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการก ากับ
ดูแลสถาบันในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ 
องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชากาหรือ
วิชาชีพ 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดออ่น โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการก าหนด
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี  

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์  ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน   

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  

ระบบสำรสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผลรวมทั้งการ
วิเคราะห์เพ่ือจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์  รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็น เครื่องมือสนับสนุนการ
ท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งนี้ 
เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่แตกต่างกันออกไป 

วำรสำรระดับชำติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ หรือ 
วารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
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วำรสำรระดับนำนำชำติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล 
Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์
นั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับ
นานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ 

หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 

หลักธรรมำภิบำล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่
ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น 
แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ 
อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ใน
ภาครัฐมี 10 องคป์ระกอบ ดังนี้ 4 

(1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน 
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา 
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

(2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

(3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

                                           
3 ดูเพ่ิมเติม “คู่มือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน 
ก.พ.ร.) 
4 ดเูพิ่มเติม “คูม่ือการจดัระดบัการก ากบัดแูลองค์การภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี  
(Good Governance Rating)” ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.)  
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(4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

(5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

(6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็น
ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

(7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดี
ของส่วนราชการ 

(8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

(10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่
ส าคัญ โดยฉันทามตไิม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

หลักสูตรสำขำวิชำชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดท่ีผู้เรียนต้องศึกษาเพ่ือให้ได้รับการรับรอง
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่ก าหนดตามกฎหมาย 

ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อมและสังคม 
เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความส าคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็น
แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  เช่น เรื่องความคิด 
ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม รวมทั้งผลที่เกิด
จากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรม มีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากลเปลี่ยนแปลงตาม
สมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มี
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คุณค่า ส าหรับวัฒนธรรมในสถำบันอุดมศึกษำ หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็นอุดมศึกษาที่ถือเป็น
แบบอย่างที่ดีตอ่สังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู  ้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ าใจเสียสละ
และการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้น าที่ดีและเป็นที่พ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่า
ศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการด ารงชีวิต
ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 

กำรพัฒนำสนุทรียภำพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบเกี่ยวกับความงามทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อมและสังคมในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมาย
ที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ต้องไม่เป็นการท าลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การ
พัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมี
นวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคมและความนิยม 

เพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข 
สุนทรียทำงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการรับรู้

และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยมก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ที่งดงามสามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่า ที่เป็น รูปธรรมและนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิง
ประวัติศาสตร์เพ่ือการด ารงรักษ์สืบต่อไป 

สะอำด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สวยงำม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพ้ืนที่แวดล้อม ไม่

สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
 

2)  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กระบวนกำร (Process):  กิจกรรม (Activity) หรือชุดของกิจกรรมที่สัมพันธ์กัน ที่ท าการเปลี่ยนปัจจัย
น าเข้า (Input) ให้เป็นผลผลิต (Output) ที่มีมูลค่าเพ่ิม (Value-Added) 
 กลไก (Mechanism):  ส่วนย่อย (Parts) ของระบบที่มีองค์ประกอบจ านวนหนึ่งท าหน้าที่ร่วมกัน 
องค์ประกอบเหล่านี้หมายรวมถึง ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางกายภาพ วิธีปฏิบัติ (Operation Method) หรือ 
ระเบียบปฏิบัติ (Procedures) 
 กลยุทธ์/ยุทธศำสตร์(Strategy):  แนวทางหรือวิธีท างานที่ดีที่สุด เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภารกิจ
และวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ตัวอย่าง เช่น "จัดท าระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายที่สมบูรณ์และทันสมัย" หรือ 
"พัฒนาวิธีการลดต้นทุนการบริหารจัดการ" 
 กำรควบคุมคุณภำพ (Quality Control):  การมีระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ เพ่ือก ากับ
การด าเนินงานของสถานศึกษา ให้ได้ผลตามรายการตรวจสอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด 
 กำรตรวจสอบคุณภำพ (Quality Audit):  กระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ว่าสถาบันมีระบบและกลไก
ก ากับและควบคุมคุณภาพ และมีการปฏิบัติตามระบบและกลไกดังกล่าว 
 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management):  ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินการในสามกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกัน คือ การวางแผนกลยุทธ์  (Strategic Planning) การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ (Strategic 
Implementation) และการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) 
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 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Assurance):  การมีระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ตามรายการตรวจสอบ (Audit Checklist) และตัวบ่งชี้
คุณภาพ (Quality Indicators) ที่ก าหนด เพ่ือเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่า
สถานศึกษาแห่งนั้นสามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 กำรประกันคุณภำพภำยใน (Internal Quality Assurance):  การติดตามตรวจสอบและการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 
 กำรประกันคุณภำพภำยนอก (External Quality Assurance):  การติดตามตรวจสอบและการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ สมศ. รับรองเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 กำรประเมินคุณภำพ (Quality Assessment):  กระบวนการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาตามรายการตรวจสอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนดว่าอยู่ในระดับใด 
 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning):  การวางแผนที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และ
การก าหนดกลยุทธ์ การก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT Analysis):  การวิเคราะห์เพ่ือค้นหาจุดแข็ง 
(Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ซึ่งเป็นสภาพภายในขององค์กร และวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threat) ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงปัจจัยทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 กำรวิเครำะห์ปัจจัยทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (PEST Analysis):   การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อความอยู่รอด และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมุ่งเน้น
ปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน:  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในชั้นเรียน เพ่ือหาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อาทิ วิธีการสอน วิธีการเ รียนรู้ของ
นักศึกษา อุปกรณ์และสื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ วิธีวัดและประเมินผล เป็นต้น ผลการวิจัยจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอน
สามารถพัฒนาการเรียนการสอน ได้อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น 
 กำรประเมินหลักสูตร:  การประเมินคุณค่า ความทันสมัยและความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน
ของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา โดยอาศัยการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลการส ารวจความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ บัณฑิต และผู้ว่าจ้างบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ การประเมินหลักสูตรควรมีการด าเนินการเป็นประจ าอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในรอบ 5 ปี และอาจมีการเสนอปรับปรุงหลักสูตรในกรณีจ าเป็น 
 กำรวิจัยเชิงนโยบำย (Policy Research):  การวิจัยเพ่ือหาแนวทางและนโยบายการด าเนินการที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ โดยอาจน าผลการวิจัยเสนอแนะต่อรัฐบาลหรือแหล่งทุนวิจัยอ่ืนๆ ซึ่งจะเป็น
การสร้างโอกาสในการขอความสนับสนุนการวิจัยต่อเนื่องที่จะเป็นการสร้ างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมต่างๆ 
ต่อไป 
 กำรศึกษำ (Education):  กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การ
สร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก การจัดสภาพแวดล้อมสังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 เกณฑ์เปรียบเทียบ (Benchmarks):  กระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่งแสดงการปฏิบัติงานและผลการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศส าหรับกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันทั้งภายในและภายนอกประชาคม วิชาการ องค์กรท าการ
เปรียบเทียบกับองค์กรที่เป็นเลิศ เพ่ือให้เข้าใจมิติใหม่ของการด าเนินงานในระดับโลก เพ่ือให้บรรลุผลในการ
ปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด 
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เกณฑ์เปรียบเทียบ เป็นรูปแบบหนึ่งของข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบ องค์กรอาจจะใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
เปรียบเทียบอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลที่สามซึ่งส่วนมากจะเป็นค่าเฉลี่ยขององค์กรต่างๆ 
ข้อมูลด้านผลการด าเนินงานขององค์กรทางการศึกษาหรือคู่แข่งที่น ามาเทียบกันได้ รวมทั้งการเปรียบเทียบกับ
องค์กรที่คล้ายคลึงกันในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน 
 คุณภำพ (Quality):  ผลรวมของคุณลักษณะและคุณสมบัติของผลผลิตได้แก่ บัณฑิต ผลงานวิจัย บริการ
วิชาการ ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ตัวบ่งชี้คุณภำพ (Quality Indicators):   ตัวบ่งชี้ว่าการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่พึงประสงค์ 
 ธรรมำภิบำล (Good Governance):  ระบบการจัดการและควบคุม ที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร รวมถึง
ความรับผิดชอบของหน่วยที่ท าหน้าที่บริหารองค์กร ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการ
อ านวยการ และผู้น าระดับสูงขององค์กร ส าหรับสถาบันการศึกษาเอกชนบางแห่งอาจรวมถึงเจ้าของหรือผู้ถือหุ้ น 
ทั้งนี้ข้อบังคับต่างๆ กฎบัตร กฎหมายหรือกฎระเบียบที่บังคับใช้ตลอดจนนโยบายขององค์กร จะระบุถึงสิทธิและ
ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย ตลอดจนอธิบาย ถึงวิธีการก าหนดทิศทางและควบคุมองค์กร เพ่ือ
สร้างหลักประกันในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 (1) ความรับผิดชอบที่ตรวจได้ขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 (2) ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 (3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความยุติธรรม 
กระบวนการต่างๆ ทางด้านธรรมาภิบาลอาจได้แก่ การอนุมัติทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การวางนโยบายและ
การบังคับใช้ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าระดับสูง การวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง การ
ตรวจสอบทางการเงิน การก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้น าระดับสูง ตลอดจนการบริหาร
ความเสี่ยง การสร้างความมั่นใจในระบบ ธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิผลขององค์กร มีความส าคัญต่อความเชื่อถือ
และไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนประสิทธิผลขององค์กร 
 นโยบำย (Policy):  แนวทางกว้างๆ ที่ก าหนดขึ้นส าหรับการปฏิบัติและการควบคุม ที่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
 ปัจจัยหลักแห่งควำมส ำเร็จ (Key Success Factors):  ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับวิธีการรู้จักใช้ความสามารถอัน
โดดเด่นหรือความสามารถหลัก (Core Competencies) ขององค์กรให้ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการ
สร้างความส าเร็จให้เกิดขึ้นภายใต้สภาวะการแข่งขันขององค์กรต่างๆ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทางการ
บริหาร อาทิ การวางแผนองค์กรและโครงสร้าง ทรัพยากร บุคคล ระบบท างาน ระบบบัญชีและการเงิน ระบบ
พัสดุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานภาพในการแข่งขัน และการพัฒนาองค์กร 
 ปรัชญำ (Philosophy):  ระบบความเชื่อท่ีเป็นผลจากการแสวงหาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
และการแสวงหาความหมายของชีวิตและสรรพสิ่งต่างๆ 
 ประสิทธิผล (Effectiveness): ผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผนด าเนินการ ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 ประสิทธิภำพ (Efficiency):  ผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผนด าเนินการ ที่สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยท่ีสุด 
 ปณิธำน (Will):  ความตั้งใจหรือความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตนเองให้คุณค่าและมี
ความเชื่อซึ่งก่อให้เกิดพลังจิต ที่จะก าหนดความคิดและการกระท าของตนเอง 
 แผน (Plan):  ความคิดหรือวิธีการที่ได้ผ่านการคิดอย่างละเอียดมาแล้วล่วงหน้าส าหรับชี้น าการด าเนินการ
ใดๆ การวางแผนมักมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกรอบเวลาของแผนอย่างชัดเจน 
 แผนด ำเนินกำร (Operation Plan) / แผนปฏิบัติกำร (Action Plan):  ความคิดหรือวิธีการที่ได้ผ่านการ
คิดและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ หรือ SWOT Analysis อย่างละเอียดมาแล้ว ส าหรับชี้น าการด าเนินการตามกลยุทธ์ที่
จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร การจัดท าแผนปฏิบัติการจะมีการระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การจัดสรร
ทรัพยากร และกรอบเวลาของแผนอย่างชัดเจน 
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 แผนด ำเนินกำรประจ ำปี:  แผนด าเนินการที่ก าหนดขึ้นส าหรับชี้น าการด าเนินการในแต่ละปี โดยมีการระบุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากร และกรอบเวลาอย่างชัดเจน 
 ผลผลิตทำงกำรศึกษำ:  ผลการด าเนินตามภารกิจหลักประกอบด้วยการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภารกิจอ่ืนๆ ของสถาบันอุดมศึกษา 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders):  ทุกกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินงานและความส าเร็จขององค์กร ตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง 
คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ หน่วยงานด้านเงินทุน ตลอดจน
ชุมชนในท้องถิ่นหรือสมาคมวิชาชีพ แม้ว่าโดยปกติแล้วมักจะถือว่าผู้เรียนคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส าหรับเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาจะกล่าวแยกผู้เรียนออกจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ภำรกิจ/พันธกิจ (Mission):  ขอบเขตของงาน หรือ บทบาทหน้าที่ซึ่งองค์กรต้องท าในลักษณะอาณัติ 
(Mandate) เพ่ือให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ตัวอย่าง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พึงจัดการการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล" 
 มำตรฐำนกำรจัดกำรทำงกำรเงิน Seven Hurdles:  มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินที่ก าหนดให้
หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีขีดความสามารถตามเงื่อนไขของ Seven Hurdles คือ การวางแผนงบประมาณ 
(Budget Planning) การค านวณต้นทุนผลผลิต (Output Costing) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
(Procurement Management) การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ (Financial Management and 
Fund Control) การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
(Financial and Performance Reporting) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 มำตรฐำนกำรศึกษำ (Education Standards):  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ 
และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและ
ก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 รำยงำนกำรศึกษำตนเอง (Self-Study Report: SSR):  รายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ใน
รอบปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาหรือไม่ และมีการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อนของหน่วยงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไข 
 รำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR):  รายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน ในรอบปีที่ผ่านมา และมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน วางแผนการแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็งของวิธี
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 รำยงำนกำรประเมินคุณภำพสถำบัน:  รายงานประจ าปีที่สถาบันจัดท าขึ้นเพ่ือประเมินการด าเนินงานของ
สถาบันโดยภาพรวม เสนอส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา     (สมศ.) เพ่ือขอรับการ
ประเมินสถาบัน 
 ระบบ (System):  สภาวะหรือสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันขององค์ประกอบ (Components) ที่มีความ
เชื่อมโยงกัน (Interconnectedness) โดยมีรูปแบบ (Pattern) หรือโครงสร้าง (Structure) ที่ชัดเจน 
องค์ประกอบเหล่านี้ต่างมีหน้าที่ (Function) ของตนเอง พร้อมกับมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) และการประสาน 
(Co-ordination) การท างานกับองค์ประกอบอ่ืนๆ กระบวนการ (Processes) หรือระเบียบปฏิบัติ (Procedure) 
ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระเบียบ มีรูปแบบ (Pattern) หรือโครงสร้าง (Structure) ที่ชัดเจน 

“มีควำมเป็นระบบ” (Systematic):  หมายถึง แนวทางซึ่งมีการจัดขั้นตอนไว้เป็นล าดับ สามารถท าซ้ าได้ 
และมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ หรืออาจกล่าวได้ว่า แนวทางมีความเป็นระบบ หากมีการ
ประเมิน การปรับปรุง และการแบ่งปันรวมอยู่ด้วย จนส่งผลให้แนวทางนั้นมีระดับความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน (Performance-Based Budgeting System):  ระบบ
งบประมาณที่ให้ความส าคัญกับการก าหนดภารกิจ (Mission) ขององค์กร วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน งาน/
โครงการ อย่างเป็นระบบ มีการติดตาม และประเมินผลสม่ าเสมอ เพ่ือวัดผลส าเร็จของงาน เป็นระบบที่เชื่อมโยง
การบริหารจัดการทรัพยากร การเงิน และพัสดุ ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลส าเร็จของงาน หรือภารกิจต่างๆ ขององค์กร 



 

15 
 

 

หรือของรัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และท าให้
ประเทศชาติมั่งค่ัง มั่นคง และพ่ึงตนเองได้ 
 ระบบฐำนข้อมูล (Database System):  ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถท าการรวบรวม วิเคราะห์ 
ประมวลผล และน าเสนอได้สะดวก รวดเร็ว และทันการณ์ โดยควรจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูลออนไลน์ 
 ระบบบริหำรคุณภำพ (Quality Management System):  ระบบบริหารจัดการเพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานตามภารกิจ
และวัตถุประสงค์ขององค์กร ระบบบริหารคุณภาพมีหลายระบบ ได้แก่ ระบบ Input-Process-Output-
Outcome (IPOO) ระบบ Total Quality Management (TQM) ระบบ ISO และระบบ Malcolm Bald ridge 
Quality Award (MBQA) ระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแบบผสมผสานระหว่าง ระบบ IPOO กับ TQM 
 วัตถุประสงค์ (Objective): ความหมายเดียวกันกับ จุดมุ่งหมำย (Aim) จุดประสงค์/ควำมประสงค์ 
(Purpose) เป้ำประสงค์ (Goal) 
 (1) สิ่งที่ต้องการจะบรรลุด้วยความมุ่งม่ัน ตั้งใจ และเพียรพยายาม 
 (2) ผลส าเร็จที่ต้องการจะบรรลุภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 วิสัยทัศน์ (Vision):  ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น (โดยมิได้ก าหนดวิธีการไว้) เป็น
ข้อความซึ่งก าหนดทิศทางของภารกิจ ตัวอย่าง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จักเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย การมี
คุณภาพ ความเป็นเลิศทางวิชาการ และการพึ่งพาตนเองได้ภายใน พ.ศ. 2549" 
 สถำนศึกษำ:  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงาน
การศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
 องค์ประกอบคุณภำพ (Quality Factors):  ปัจจัยหลักในการด าเนินงานของสถาบันที่มีผลต่อคุณภาพ
การศึกษา ได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน ภารกิจและวัตถุประสงค์ การเรียนการสอน การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 
การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารและ
จัดการ การเงินและงบประมาณ และการประกันคุณภาพ 
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บทที่  2 
ข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

 
2.1 กระบวนการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล 

 

กรรมการ 
ระดับคณะ* 

กรรมการ 
ระดับคณะ* 

กรรมการ 
มช. 

yes 

yes 

ศกึษาขอ้มลูดา้นประกนัฯ 

แจกแจงกลุม่ขอ้มลู 

กลุม่ 1 ขอ้มลูหลกัฐาน

การจัดท า SAR 

กลุม่ 2 ขอ้มลูพืน้ฐาน  
(Common Data Set) 

กลุม่ 3 ขอ้มลูการ 

จัดท าค ารับรองฯ 

จัดท าโครงสรา้งขอ้มูล จัดท าโครงสรา้งขอ้มูล จัดท าโครงสรา้งขอ้มูล 

หน่วยงาน/ภาควชิา/

ศนูยว์จิัย 

หน่วยประกนัคณุภาพ

ระดบัคณะ 
หน่วยงาน/ภาควชิา/

ศนูยว์จิัย 

รวบรวมขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล 

จัดเก็บขอ้มลูดว้ย 

โปรแกรม 
eQA-Document 

จัดเก็บขอ้มลูดว้ย

โปรแกรม  
MS Office 

จัดเก็บขอ้มลูดว้ย

โปรแกรม 
eQA-Document 

หวัหนา้ 
หน่วยประกนัฯ 

จัดท ารายงานดว้ย 

โปรแกรม SAR Online 

ระดบัคณะ 

เผยแพร่ขอ้มูลทาง 
เว็บไซดห์น่วยประกนัฯ 

น าขอ้มลูขึน้ระบบ 

CMU PA ของ มช. 

yes 

no 

ประเมนิผลฯ 
ระดบัคณะ 

no 

ประเมนิผลฯ 
ระดบัคณะ 

no 

yes 

ประเมนิผลฯ 
ระดบั มช. 

no 

น าขอ้มลูขึน้ระบบ 
CMU QA ของ มช. 

ผลประเมนิตามระบบ 
CMU QA ของ มช. 

*กรรมการชดุเดยีวกนั 

yes 

กรรมการ 
มช. 

no 

ผลประเมนิตามระบบ 
CMU PA ของ มช. 
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2.2 ข้อมูลหลักฐานการจัดท ารายงาน SAR (Self-Assessment Report) 
 

 
 

 หลักฐาน - 1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (ปีงบประมาณ) 

1.  แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุมพันธกิจของส่วนงาน  
2.  รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับนโยบายของมหาวิทยาลัย จุดเน้นของ

มหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

3.  เอกสารที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
4.  เอกสารที่แสดงว่าแผนกลยุทธ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน 
5.  เอกสารการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส่วนงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
6.  รายชื่อตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
7.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
8.  เอกสารการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
9.  เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงถึงการรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อคณะ

กรรมการบริหารประจ าส่วนงานเพื่อพิจารณา 
10.  เอกสารการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
11.  เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงถึงการรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ

แผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงานและคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานเพื่อ
พิจารณา (ให้ความเห็น) 

12.  เอกสารการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน
และคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

 
 

 หลักฐาน - 2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ปีการศึกษา) 

1.  เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีระบบและกลไกในการเปิดและปิดหลักสูตรตามแนวทางของสกอ. 
2.  รายชื่อหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการเปิด ปิด และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4.  เอกสารการประเมินหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ ทุกหลักสูตร 
5.  เอกสารการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
6.  รายชื่อและจ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) และ

รายชื่อและจ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร (ค านวณร้อยละ) 
7.  รายชื่อและจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ

ปริญญาเอก) และรายชื่อและจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (ค านวณร้อยละ) 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
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 หลักฐาน - 2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ปีการศึกษา) 

1.  รายชื่อและคุณวุฒิอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ปีการศึกษา) 

1.  รายชื่อและต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (ปีการศึกษา) 

1.  แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 
2.  แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
3.  รายงานผลการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
4.  โครงการ กิจกรรม สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 
5.  เอกสารที่แสดงถึงระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้

จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

6.  เอกสารที่แสดงถึงการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
7.  เอกสารเกี่ยวกับการดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่

ก าหนด 
8.  เอกสารหรือรายงานการประชุมเก่ียวกับการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
9.  เอกสารการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (ปีการศึกษา) 

1.  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และจ านวน FTES (ค านวณอัตราส่วน) 
2.  เอกสารการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3.  โครงการหรือหลักฐานการฝึกอบรมการใช้งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
4.  เอกสารการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
5.  เอกสารการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหาร และสนามกีฬา 

6.  เอกสารเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

7.  เอกสารผลการประเมินคุณภาพการให้บริการในทุกด้านที่ให้บริการ 
8.  เอกสารหรือรายงานการประชุมเก่ียวกับการน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการด้านกายภาพ 
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 หลักฐาน - 2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ปีการศึกษา) 

1.  เอกสารแสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.  เอกสารหลักสูตร แผนการสอน ประมวลรายวิชา บทเรียน e-learning 
3.  เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาการ

ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
4.  เอกสารหรือค าสั่งแต่งตั้งที่แสดงถึงการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ

ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
5.  รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
6.  รายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาจากผลงานวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน 
7.  เอกสารผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
8.  เอกสารการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน หรือผลการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา

ตามผลการประเมินรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (ปีการศึกษา) 

1.  ผลการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2.  เอกสารการน าผลการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมา

ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน 
3.  เอกสารการสนับสนุนทรัพยากรที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
4.  เอกสารการสนับสนุนให้นักศึกษาทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือการ

น าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
5.  เอกสารกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาทุกระดับ 
6.  เอกสารหรือโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์ 
7.  เอกสารการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา (ปีการศึกษา) 
1.  เอกสาร/ประกาศเก่ียวกับการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศึกษา 
2.  เอกสารการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศึกษาไปยังผู้บริหาร 

คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.  โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ระบุตัวบ่งชี้และ

เป้าหมาย 
4.  ผลการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมตามตัว

บ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนด 
5.  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยหน่วยงาน

หรือองค์กรระดับชาติ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9(CMU1) ค่าเฉลี่ยของ GPA ของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา) 

1. ตารางค่า GPA ของนักศึกษาแต่ละคนที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
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 หลักฐาน - 2 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.10(CMU2)  ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนส าเร็จตามหลักสูตรต่อจ านวนที่รับเข้า  
(ปีการศึกษา) 

1.  รายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (ไม่นับรวมนักศึกษาท่ีส าเร็จในภาคฤดูร้อน) 
2.  รายชื่อนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมดในรหัสนั้น 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11(สมศ1) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปีการศึกษา) 
1. 
 

ระดับคณะใช้ข้อมูลจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูล
ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12(สมศ2) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ปีการศึกษา) 
1. (ใช้ข้อมูลจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.13(สมศ3) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(ปีปฎิทิน)  

1. รายละเอียดผลงานระดับปริญญาโท (ของนักศึกษาปริญญาโททุกคนทุกชั้นปี) ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในปีนั้น (ปีปฎิทิน) 

2. รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษา) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.14(สมศ4)  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
(ปีปฎิทิน)  

1. รายละเอียดผลงานระดับปริญญาโท (ของนักศึกษาปริญญาเอกทุกคนทุกชั้นปี) ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในปีนั้น (ปีปฎิทิน) 

2. รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษา) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.15(สมศ14)  การพัฒนาคณาจารย์ (ปีการศึกษา) 

1. รายชื่อ วุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าทั้งหมด  (อ้างอิงจากระบบ CMU-
MIS ฐานข้อมูลบุคคล กองบริหารงานบุคคล) 

 

 
   

 หลักฐาน - 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (ปีการศึกษา) 

1.  เอกสารการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2.  เอกสารการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
3.  เอกสารการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4.  เอกสารการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5.  เอกสารมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6.  เอกสารผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 
7.  เอกสารการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่

สนองความต้องการของนักศึกษา 
 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 



21 
 

 

 หลักฐาน - 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (ปีการศึกษา) 

1.  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน 

2.  โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3.  เอกสารการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ

โดยนักศึกษา ในกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ หรือกิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ หรือกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม หรือกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4.  เอกสารการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง
มหาวิทยาลัย  

5.  โครงการกิจกรรมนักศึกษาในการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 

 
 

 หลักฐาน - 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ปีการศึกษา) 

1.  เอกสารที่แสดงถึงระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.  แผนการวิจัยของส่วนงาน และหลักฐานการด าเนินงานตามระบบและแผนที่ก าหนด 
3.  เอกสารการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
4.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ

การวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
5.  ข้อมูลการสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ 

หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ หรือห้องสมุดหรือ
แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือกิจกรรม
วิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

6.  เอกสารการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
7.  เอกสารการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของส่วนงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ปีการศึกษา) 
1.  เอกสารระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
2.  จ านวนและรายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
3.  เอกสารระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ และเอกสารการด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
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 หลักฐาน - 4 
4.  เอกสารการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สู่สาธารณชนและ

ผู้เกี่ยวข้อง 
5.  เอกสารการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเอกสารรับรองการใช้

ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
6.  เอกสารระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์ และเอกสารการด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
7.  เอกสารระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และเอกสารการยื่นจดสิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ภายใน+นอก) (ปีประมาณ)  
           ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (อยู่จริง) (ปีการศึกษา) 

 อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี) 
1. ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน (งบประมาณเงินรายได้ และ

งบประมาณเงินแผ่นดิน) 
2. ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 
3. รายชื่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (อยู่จริง) (ปีการศึกษา) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4(สมศ5)  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีปฎิทิน) 
1. รายละเอียดของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีปฎิทิน)  
2. รายชื่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (ปีการศึกษา)  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5(สมศ6) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (ปีปฎิทิน) 
1. 
 

รายละเอียดของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS 
ฐานข้อมูลวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี)) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.6(สมศ7)  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ปีปฏิทิน) 
1. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ  

 

 
   

 หลักฐาน - 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (ปีการศึกษา) 

1.  เอกสารระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และเอกสารการด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

2.  เอกสารการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3.  เอกสารการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4.  เอกสารการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
5.  เอกสารการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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 หลักฐาน - 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (ปีการศึกษา) 

1.  ผลการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทาง  

2.  แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของส่วนงานที่พัฒนาจากผลการส ารวจความต้องการของชุมชน 
หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการก าหนดทิศทาง 

3.  หลักฐานหรือโครงการความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

4.  ผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
5.  เอกสารการน าผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
6.  เอกสารการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในส่วน

งานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3(สมศ8) การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย (ปีการศึกษา)  

1. รายชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
2. รายชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย  
3. รายชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4(สมศ9) การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (ปีการศึกษา) 
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
2. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ข้อมูลกิจกรรมหรือโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ หรือนานาชาติ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5(สมศ18.1) ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านการส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ(ปีการศึกษา) (ระดับคณะไม่ประเมิน แต่ให้ข้อมูลมหาวิทยาลัย)  

1.  โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมใน
ด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 

2.  หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินงานโดยมี
บทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

3.  รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ ซึ่งจะต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง ผลการประเมินความรู้
ความเข้าใจ และผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ พร้อมแบบประเมิน 

4.  หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการ
ด าเนินงานของโครงการ 

5.  หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติ 
6.  หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ 
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 หลักฐาน - 6 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ปีการศึกษา) 

1.  เอกสารระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเอกสาร การด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

2.  เอกสารการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน การสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

3.  เอกสารการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4.  ผลการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5.  เอกสารการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6.  เอกสารการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม และรายชื่อผลงานเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2(สมศ10) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม (ปีการศึกษา) 

1.  นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
2.  โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของ

โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จ 
3.  รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม  
4.  หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ เช่น ขั้นตอน

และช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการ
วิเคราะห์ผล เป็นต้น 

5.  รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3(สมศ11) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ปีการศึกษา) 
1.  หลักฐานที่แสดงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่

สถาบันด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  
2.  โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความส าเร็จอย่าง

เป็นรูปธรรม สามารถประเมินได้ 
3.  รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมที่ส่งเสริมหรือพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและ

วัฒนธรรม  
4.  หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ เช่น ขั้นตอน

และช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการ
วิเคราะห์ผล เป็นต้น 

5.  ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีปรากฏในประเด็นการพิจารณาในข้อ 2 และข้อ 3 
 
  

องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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 หลักฐาน - 7 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงานและผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน  
(ปีการศึกษา) 

1.  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดของคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงานและ
รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

2.  เอกสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการด าเนินงาน ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และเอกสารการ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ทิศทางการด าเนินงาน แผนกลยุทธ์ไปยังบุคลากรทุกระดับ 

3.  เอกสารการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมายโดยผู้บริหาร รวมทั้งเอกสาร
การสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของส่วนงานไปยังบุคลากรในส่วนงาน 

4.  เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5.  เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานเต็มตามศักยภาพ 

6.  เอกสารหรือรายงานผลการด าเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
7.  ผลการประเมินผลการบริหารงานของส่วนงานโดยคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานและ

เอกสารการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยผู้บริหาร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้ (ปีการศึกษา) 

1.  เอกสารการก าหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายของการจัดการความรู้ และบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

2.  โครงการ/กิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด และเอกสารการเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

3.  เอกสารการรวบรวมความรู้ตามประเด็นที่ก าหนด และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

4.  เอกสารการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (ปีการศึกษา) 
1.  แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของส่วนงาน โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพได้ 

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4.  เอกสารการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5.  หลักฐานการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 
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 หลักฐาน - 7 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (ปีการศึกษา) 

1.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน 
2.  เอกสารการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของส่วนงาน 
3.  เอกสารการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ก าหนด 
4.  แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5.  เอกสารการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และเอกสารหรือรายงานการประชุมที่

แสดงถึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน ต่อคณะกรรมการอ านวยการ
ประจ าส่วนงานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

6.  เอกสารการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5(สมศ13) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน (ปีการศึกษา) 
1. (ใช้ข้อมูลจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

 

 
   

 หลักฐาน - 8 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (ปีงบประมาณ) 

1.  แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน 
2.  เอกสารแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3.  เอกสารงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา ส่วนงาน

และบุคลากร 
4.  เอกสารรายงานทางการเงิน และเอกสารการรายงานการเงินต่อคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วน

งานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5.  เอกสารการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของส่วนงาน 
6.  เอกสารหรือรายงานการตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
7.  เอกสารหรือรายงานการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเอกสารการน าข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง 
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 หลักฐาน - 9 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา) 

1.  เอกสารระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของส่วนงาน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และรายงานผลด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

2.  เอกสารนโยบายและการให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของส่วนงาน 

3.  รายชื่อตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน 
4.  หลักฐานการเสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะ 
5.  แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน 
6.  หลักฐานการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน ที่ส่งผลให้มีการพัฒนา

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
7.  ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
8.  หลักฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.  หลักฐานการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง

มหาวิทยาลัย และเอกสาร/โครงการที่ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
10.  แนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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2.3 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

ข้อ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
1 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 
2 - ระดับอนุปริญญา 
3 - ระดับปริญญาตรี 
4 - ระดับ ป.บัณฑิต 
5 - ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 
6 - ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 
7 - ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และแผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 
8 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 
9 - ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง 
10 - ระดับปริญญาเอก 
11 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
12 (สกอ.) จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด 
13 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 
14 - ระดับอนุปริญญา 
15 - ระดับปริญญาตรี 
16 - ระดับ ป.บัณฑิต 
17 - ระดับปริญญาโท 
18 - ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง 
19 - ระดับปริญญาเอก 
20 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
21 - ระดับอนุปริญญา 
22 - ระดับปริญญาตรี 
23 - ระดับ ป.บัณฑิต 
24 - ระดับปริญญาโท 
25 - ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง 
26 - ระดับปริญญาเอก 
27 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 
28 - ระดับอนุปริญญา 
29 - ระดับปริญญาตรี 
30 - ระดับ ป.บัณฑิต 
31 - ระดับปริญญาโท 
32 - ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง 
33 - ระดับปริญญาเอก 
34 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงานฯ ครบถ้วน 
35 - ระดับอนุปริญญา 
36 - ระดับปริญญาตรี 
37 - ระดับ ป.บัณฑิต 
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ข้อ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
38 - ระดับปริญญาโท 
39 - ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง 
40 - ระดับปริญญาเอก 
41 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรวิชาชพีที่เปิดสอนทั้งหมด 
42 - ระดับอนุปริญญา 
43 - ระดับปริญญาตรี 
44 - ระดับ ป.บัณฑิต 
45 - ระดับปริญญาโท 
46 - ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง 
47 - ระดับปริญญาเอก 
48 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรวิชาชพีที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด 
49 - ระดับอนุปริญญา 
50 - ระดับปริญญาตรี 
51 - ระดับ ป.บัณฑิต 
52 - ระดับปริญญาโท 
53 - ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง 
54 - ระดับปริญญาเอก 
55 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ครบถ้วน 
56 - ระดับอนุปริญญา 
57 - ระดับปริญญาตรี 
58 - ระดับ ป.บัณฑิต 
59 - ระดับปริญญาโท 
60 - ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง 
61 - ระดับปริญญาเอก 
62 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี 
63 - ระดับอนุปริญญา 
64 - ระดับปริญญาตรี 
65 - ระดับ ป.บัณฑิต 
66 - ระดับปริญญาโท 
67 - ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง 
68 - ระดับปริญญาเอก 
69 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑการประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 
70 - ระดับอนุปริญญา 
71 - ระดับปริญญาตรี 
72 - ระดับ ป.บัณฑิต 
73 - ระดับปริญญาโท 
74 - ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง 
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ข้อ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
75 - ระดับปริญญาเอก 
76 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 
77 - ระดับอนุปริญญา 
78 - ระดับปริญญาตรี 
79 - ระดับ ป.บัณฑิต 
80 - ระดับปริญญาโท 
81 - ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง 
82 - ระดับปริญญาเอก 
83 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
84 - ระดับอนุปริญญา 
85 - ระดับปริญญาตรี 
86 - ระดับ ป.บัณฑิต 
87 - ระดับปริญญาโท 
88 - ระดับปริญญาโท (แผน ก) 
89 - ระดับปริญญาโท (แผน ข) 
90 - ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง 
91 - ระดับปริญญาเอก 
92 (Report) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
93 - (Report) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 
94 - (Report) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า 
95 - (Report) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า 
96 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้เกณฑ์

ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละฯ) 
97 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
98 - (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
99 - (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
100 - (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
101 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
102 - (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
103 - (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
104 - (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
105 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
106 - (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
107 - (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
108 - (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
109 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
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ข้อ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
110 - (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
111 - (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
112 - (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
113 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้

เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละฯ) 
114 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 
115 - ระดับอนุปริญญา 
116 - ระดับปริญญาตรี 
117 - ระดับ ป.บัณฑิต 
118 - ระดับปริญญาโท 
119 - ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง 
120 - ระดับปริญญาเอก 
121 (สกอ.) จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 
122 (สกอ.) จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi 

กับสถาบัน 
123 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
124 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ

การพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

125 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

126 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

127 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ในรายวิชาที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

128 - ระดับอนุปริญญา 
129 - ระดับปริญญาตรี 
130 - ระดับ ป.บัณฑิต 
131 - ระดับปริญญาโท 
132 - ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง 
133 - ระดับปริญญาเอก 
134 (สมศ. 1) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 
135 (สมศ. 1) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 
136 (สมศ. 1) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
137 (สมศ.1) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 
138 (สมศ.1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
139 (สมศ.1) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 
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ข้อ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
140 (สมศ.1) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
141 (สมศ.1) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 
142 (สมศ.1) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 
143 (สมศ.1) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
144 (สมศ. 16.2) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 
145 (สมศ. 16.2) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด 
146 (สมศ. 16.2) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด 
147 (สมศ. 16.2) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
148 (สมศ. 16.2) ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 
149 (สมศ. 16.2) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
150 (สมศ. 16.2) ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 
151 (สมศ. 16.2) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
152 (สมศ. 16.2) ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 
153 (Report) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 
154 (Report) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินตามกรอบ TQF ทั้งหมด 
155 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ 

TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 
156 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือ

บทความจากศิลปนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
157 - จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
158 - จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(proceedings) 
159 - จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
160 - จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
161 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
162 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 
163 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 
164 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
165 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับภูมิภาคอาเซียน 
166 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
167 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
168 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
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ข้อ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
169 - จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
170 - จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. 
171 - จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. 
172 - จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus 
173 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
174 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 
175 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 
176 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
177 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับภูมิภาคอาเซียน 
178 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
179 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 
180 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
181 (สกอ.) จ านวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน) 
182 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
183 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จาก

คะแนนเต็ม 5) 
184 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่

นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
185 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
186 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 
187 (สกอ.) จ านวนผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ท่ีมีการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
188 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 
189 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 
190 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
191 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
192 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 
193 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 
194 - จ านวนบทความวิจัยฯ ของอาจารย์และนักวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
195 - จ านวนบทความวิจัยฯ ของอาจารย์และนักวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน

ประกาศของ สมศ. 
196 - จ านวนบทความวิจัยฯ ของอาจารย์และนักวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ

ปรากฎในประกาศของ สมศ. 
197 - จ านวนบทความวิจัยฯ ของอาจารย์และนักวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ

ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) 
หรือ ISI หรือ Scopus 
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ข้อ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
198 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 
199 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 
200 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
201 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ระดับภูมิภาคอาเซียน 
202 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
203 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
204 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
205 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
206 - บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
207 - บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
208 - ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด 
209 - ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการ หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
210 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 
211 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาเฉพาะการเรียนการสอน 
212 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาเฉพาะการวิจัย 
213 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย 
214 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
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2.4 ข้อมูลการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน (PA: Performance Assessment) 
 
ข้อมูลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงานของคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 
(แผนระยะท่ี 11) 

 

ตัวชี้วัด แผนระยะที่ 11 ปี 2556-2557 รายละเอียดตารางข้อมูล (ไม่ต้องแนบหลักฐาน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล 
   1.1 ร้อยละของการพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

ชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด, ระดับการศึกษา (ป.ตรี/โท/
เอก), สาขาวิชา, ว/ด/ป ที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. ตาม
กรอบ TQF 

   1.2 จ านวนหลักสูตรสหกิจศึกษา ชื่อหลักสูตรสหกิจศึกษาท่ีเปิดสอนทั้งหมด, ระดับการศึกษา 
(ป.ตรี/โท/เอก), สาขาวิชา (วิชาเอก) 

   1.3 จ านวน International course  ชื่อ International course ทีเ่ปิดสอนทั้งหมด (ไม่ต้องเทียบ
โอนกระบวนวิชาหรือเทียบหลักสูตร), ชื่อหลักสูตร, ระดับ
การศึกษา (ป.ตรี/โท/เอก), สาขาวิชา, มหาวิทยาลัยที่ใช้, 
ประเทศที่ใช้ 

   1.4 จ านวนหลักสูตร (PhD program)  ชื่อหลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอนทั้งหมด, สาขาวิชา, 
หลักสูตรเดิม/เปิดใหม่ 

   1.5 จ านวนทุนการศึกษาส าหรับหลักสูตร
นานาชาติ 

รายชื่อนักศึกษาต่างชาติที่รับทุน, ประเทศของนักศึกษาผู้รับ
ทุน, หลักสูตรนานาชาติที่เข้าศึกษา 

   1.6 จ านวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในแต่
ละป ี

รายชื่อนักศึกษาต่างชาติ, ประเทศของนักศึกษา, รหัส, ระดับ
การศึกษา (ป.ตรี/โท/เอก), สาขาวิชา 

   1.7 จ านวนศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
(Visiting professor)  

รายชื่อศาสตราจารย์อาคันตุกะ (แต่งตั้งตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน), ประเทศ, ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

   1.8 ผลการตรวจสอบและประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน 

ข้อมูล มช. 

   1.9 จ านวนหลักสูตร/กระบวนวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

ชื่อหลักสูตร/กระบวนวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด, ระดับการศึกษา 
(ป.ตรี/โท/เอก), สาขาวิชา (วิชาเอก) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของท้องถิ่น ประเทศ และสากล 
   2.1 จ านวนสาขาท่ีได้รับการจัดอันดับเป็น
อันดับ 1 ของประเทศ 

สาขาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ (ใช้
ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index 
Expand, Social Sciences Citation index, Art and 
Humanities Citation Index) ประกอบการประเมินผล) 

   2.2 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
การท าวิจัย 

ประเภทของงานวิจัย(มี 4 ประเภท คือ วิจัยพื้นฐาน(Basic 
Research), วิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม, วิจัยที่ชี้น าสังคม, 
วิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์), ชื่อโครงการวิจัย, ชื่อ
หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ (โปรดขีดเส้นใต้หัวหน้าโครงการ), 
หัวหน้าโครงการ (อาจารย์/บุคลกร), งบประมาณทั้งโครงการ, 
งบประมาณ ปี 2556 , งบประมาณ (อาจารย์), งบประมาณ 
(บุคลากร), งบประมาณ (นักวิจัยนอกคณะฯ), ระยะเวลา
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ตัวชี้วัด แผนระยะที่ 11 ปี 2556-2557 รายละเอียดตารางข้อมูล (ไม่ต้องแนบหลักฐาน) 
โครงการ (วันเริ่มต้น-วันสิ้นสดุ), แหล่งทุน, ประเภททุน 
(ภายในประเทศ/ต่างประเทศ) 

   2.3 จ านวนผลงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิง
พาณิชย์และอุตสาหกรรม 

ชื่อผลงานวิจัย, ชื่อหัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ (โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ), หัวหน้าโครงการ (อาจารย์/บุคลกร), 
งบประมาณ (มูลค่า), ระยะเวลาโครงการ (วันเริ่มต้น-วัน
สิ้นสุด), แหล่งทุน, ประเภททุน, บริษัทที่น าผลงานไปใช้ , 
หลักฐานแสดงการน าไปใช้ (เช่น สัญญา), ประเด็นหรือสิ่งที่
องค์กร/ชุมชนได้รับประโยชน์ฯ 

   2.4 จ านวนเงินทุนวิจัย นวตักรรม หรืองาน
สร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก 

ชื่อโครงการวิจัย, ชื่อหัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ (โปรดขีดเส้นใต้
หัวหน้าโครงการ), หัวหน้าโครงการ (อาจารย์/บุคลกร), 
งบประมาณท้ังโครงการ, งบประมาณที่ได้รับจริงในปี 2556 , 
งบประมาณ (อาจารย์), งบประมาณ (บุคลากร), งบประมาณ 
(นักวิจัยนอกคณะฯ), ระยะเวลาโครงการ (วันเริ่มต้น-วัน
สิ้นสุด), แหล่งทุน, ประเภททุน  

   2.5 จ านวนผลงานวิจัย นวตักรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

   2.5.1 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ 
เผยแพร่ หรือน าไปใช้ประโยชน์ 
   2.5.2 จ านวนบทความวิชาการท่ีน าเสนอในการประชุม
วิชาการ 
   2.5.3 จ านวนผลงานวชิาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 
   ผู้วิจัย (อาจารย์/บุคลกร), ผลงานระดับ (ชาติ/นานาชาติ), 
ชื่อผลงานวิจัย, ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์/แหล่งการน าไปใช้
ประโยชน์, ฉบับ/หน้า/ปี หรือ ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์, ชื่อผู้ร่วมหลัก
และผู้ร่วมรอง (โปรดขีดเส้นใต้ผู้ร่วมหลัก), ชื่อฐานข้อมูล 

   2.6 จ านวนบทความวิจัยได้รับการอ้างอิง 
(Citation) ใน Refereed Journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation),  ชื่อวารสาร, 
ฉบับ/หน้า/ปี, ชื่อผู้ร่วมหลัก/ผู้ร่วมรอง (โปรดขีดเส้นใต้ผู้ร่วม
หลัก), จ านวนครั้งของการอ้างอิง, ว/ด/ป ที่ได้รับการอ้างอิง, 
ชื่อ refereed journal/ชื่อฐานข้อมูล, บทความระดับ (ชาติ/
นานาชาติ) 

   2.7 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการท าวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอก 
ต่อ อาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 

- ชื่อโครงการ, สถาบันการศึกษาและวิชาการต่างประเทศ, 
ประเทศ, หน่วยงานหลัก, ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย, งบประมาณ
ทั้งหมด, ระยะเวลา, แหล่งทุน 
- รายชื่ออาจารย์ทั้งหมด และนักวิจัยที่มีผลงานทั้งหมด 

   2.8 จ านวนผลงานวิจัย นวตักรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 

ชื่อผลงาน, ผู้ประดิษฐ์, เจ้าของ, ประเภทที่จดทะเบียน 
(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์), ว/ด/ป ที่ยื่นจด, ประเทศ
ที่ยื่นจด 

   2.9 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอกท่ีบรรจุใหม่ต้องมีผลงานวิจัย
ภายใน 5 ปี 

รายชื่ออาจารย์ (ชื่อหลัก/ผู้ร่วม), คุณวุฒิ, ว/ด/ป ที่บรรจุ, ชื่อ
ผลงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา, งบประมาณ,  ระยะเวลา, แหล่ง
ทุน, ประเทศ 
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ตัวชี้วัด แผนระยะที่ 11 ปี 2556-2557 รายละเอียดตารางข้อมูล (ไม่ต้องแนบหลักฐาน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
   3.5 จ านวนผลงานด้านเกษตรที่สูง ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ, ผู้รับผิดชอบ, 

ระยะเวลา, งบประมาณ, แหล่งทุน, ประเทศที่ให้ทุน 
   3.7 จ านวนกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนา
อมก๋อยตามแนวพระราชด าริฯ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ, ผู้รับผิดชอบ, 
ระยะเวลา, งบประมาณ, แหล่งทุน, ประเทศที่ให้ทุน 

   3.8 จ านวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้
โครงการ 50 ปี มช. รับใช้สังคม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ, ผู้รับผิดชอบ, 
ระยะเวลา, งบประมาณ, แหล่งทุน, ประเทศที่ให้ทุน 

   3.10 จ านวนผลงานด้าน Safety Food ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ, ผู้รับผิดชอบ, 
ระยะเวลา, งบประมาณ, แหล่งทุน, ประเทศที่ให้ทุน 

   3.14 จ านวนผลงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ, ผู้รับผิดชอบ, 
ระยะเวลา, งบประมาณ, แหล่งทุน, ประเทศที่ให้ทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.4 จ านวนโครงการที่น าศักยภาพทาง
วิชาการไปประยุกต์เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม, ผู้รับผิดชอบ, ระยะเวลา, งบประมาณ, 
แหล่งทุน, ประเทศที่ให้ทุน 

   4.5 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่น าพลังงาน
สะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ การลดร่องรอย
คาร์บอนและการใช้โฟมภายในส่วนงาน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม, ผู้รับผิดชอบ, ระยะเวลา, งบประมาณ, 
แหล่งทุน, ประเทศที่ให้ทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 
   5.1 จ านวนหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) 
และหลักสูตรนานาชาติ 

ภาษาที่สอน, ชื่อหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) และ
นานาชาติที่เปิดสอน, ระดับการศึกษา (ป.ตรี/โท/เอก), 
สาขาวิชา, ว/ด/ป ที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

   5.2 จ านวนหลักสูตร Double degree 
Program และ Joint degree Program  

ภาษาที่สอน, ชื่อหลักสูตร Double degree Program และ 
Joint degree Program ที่เปิดสอน, ระดับการศึกษา (ป.ตรี/
โท/เอก), สาขาวิชา, ว/ด/ป ที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

   5.3 จ านวนหลักสูตรที่สามารถถ่ายโอน
หน่วยกิตกับสถาบันวิชาการต่างประเทศได้ 

ภาษาที่สอน, ชื่อหลักสูตรที่สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตฯ, 
ระดับการศึกษา (ป.ตรี/โท/เอก), สาขาวิชา, ชื่อสถาบัน
วิชาการต่างประเทศที่รับโอนหน่วยกิต 

   5.5 จ านวนนักศึกษาท่ีมีการแลกเปลี่ยนใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง 
Inbound และ Outbound 

- (Inbound) รายชื่อนักศึกษา, มาจากประเทศ, สาขาทีม่ีการ
แลกเปลี่ยน 
- (Outbound) รายชื่อนักศึกษา, สาขาวิชา, สถาบันที่ไป, 
ประเทศทีไ่ป 

   5.6 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์
และนักวิจัย) และบุคลากรสายปฏิบัติการที่มี
การแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
นานาชาติทั้ง Inbound และ Outbound 

- (Inbound) รายชื่อคณาจารย์/บุคลากร, มาจากประเทศ, 
สาขาที่แลกเปลี่ยน, ประเภทงาน (ดูงานปฏิบัติงาน ประชุม 
ฝึกอบรม หรือศึกษา), ระยะเวลา 
- (Outbound) รายชื่อคณาจารย์/บุคลากร, สาขาวิชา, 
สถาบันที่ไป, ประเทศที่ไป, ประเภทงาน (ดูงานปฏิบัติงาน 
ประชุม ฝึกอบรม หรือศึกษา), ระยะเวลา 

   5.7 จ านวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน ชื่อบทความ/หนังสือ, ผู้เขียน, ว/ด/ป ที่เขียน, แหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่, ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
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ตัวชี้วัด แผนระยะที่ 11 ปี 2556-2557 รายละเอียดตารางข้อมูล (ไม่ต้องแนบหลักฐาน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ  

   6.2 ระดับความส าเร็จของการบริหาร
จัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS 
ให้สามารถรองรับการตัดสินใจทางการบริหาร
ได้อย่างถูกต้อง 

1) มีการบันทึกข้อมูลตามกรอบแนวทางท่ีส่วนงานต้อง
รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง 

2) มีการตรวจสอบข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU - MIS 
ในทุกฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และเชื่อถือ
ได้อย่างต่อเนื่อง 

3) มีการออกรายงานข้อมูลจากระบบ CMU - MIS ภาพรวม
ของส่วนงานให้ผู้บริหารส่วนงานรับรองข้อมูลได้ครบ
ตามล าดับฐานข้อมูลที่ 1-6 * 

4) มีการออกรายงานข้อมูลจากระบบ CMU - MIS ภาพรวม
ของส่วนงานให้ผู้บริหารส่วนงานรับรองข้อมูลได้ครบ
ตามล าดับฐานข้อมูลที่ 1-8 * 

5) มีการออกรายงานข้อมูลจากระบบ CMU - MIS ภาพรวม
ของส่วนงานให้ผู้บริหารส่วนงานรับรองข้อมูลได้ครบ
ตามล าดับฐานข้อมูลที่ 1-10 * 

หมายเหตุ:  
*- ล าดับฐานข้อมูล ทีก่ าหนดให้คณะต้องรับผิดชอบ มีดังนี้ 

1. ด้านหลักสูตร 
2. ด้านนักศึกษา 
3. ด้านบุคลากร 
4. ด้านวิจัย 
5. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
6. ด้านอาคารสถานที่ 
7. ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
8. ด้านการเงิน 
9. ด้านศิษย์เก่า 
10. ด้านภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

- การออกรายงานให้ผู้บริหารส่วนงานรับรองให้เรียงตาม 
ล าดับฐานข้อมูลที่ก าหนดไว้ด้านบน และมหาวิทยาลัยจะ
ตรวจประเมินตามล าดับฐานข้อมูลนั้นๆ  

   6.4 จ านวนเงินรายได้ของส่วนงานเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 

แหล่งเงินรายได้, จ านวนเงินที่ได้รับปีที่ผ่านมา, จ านวนเงินที่
ได้รับปีนี้, จ านวนเงินที่เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา, คิดเป็นร้อยละ 

   6.5 ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการ
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารจัดการต่อบุคลากรด้านบริหาร
วิชาการท้ังหมด 

1) รายชื่อบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา, เรื่อง/หลักสูตร, ว/ด/ป 
ที่เข้า, สถานที่, ประเทศ 

2) รายชื่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการทั้งหมด (ตรงกับ
ระบบ CMU-MIS) 

   6.6 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ 
(อาจารย์และนักวิจัย) ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถในการสอน การวิจัย และ
ทักษะในวิชาชีพต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 

1) รายชื่อบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา, เรื่อง/หลักสูตร, ว/ด/ป 
ที่เข้า, สถานที่, ประเทศ 

2) รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์และนักวิจัย) 
ทั้งหมด (ตรงกับระบบ CMU-MIS) 
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ตัวชี้วัด แผนระยะที่ 11 ปี 2556-2557 รายละเอียดตารางข้อมูล (ไม่ต้องแนบหลักฐาน) 
   6.7 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการ
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการท างานต่อบุคลากรสาย
ปฏิบัติการทั้งหมด 

1) รายชื่อบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา, เรื่อง/หลักสูตร, ว/ด/ป 
ที่เข้า, สถานที่, ประเทศ 

2) รายชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด (ตรงกับระบบ 
CMU-MIS) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 (เพ่ิม) : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   7.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
         7.1.1 จ านวนทีมวิจัย Cluster (เพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มวิจัยต่อ 5 ปี) 

รายชื่อกลุ่มวิจัย 

         7.1.2 จ านวนโครงการวิจัยที่ท าร่วมกับ
ชุมชน (ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง/ปี) 

ชื่อโครงการวิจัย, ชื่อชุมชน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด, ชื่อ
หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ (โปรดขีดเส้นใต้หัวหน้าโครงการ), 
หัวหน้าโครงการ (อาจารย์/บุคลกร), งบประมาณทั้งโครงการ, 
งบประมาณที่ได้รับจริงในปี 2556 , งบประมาณ (อาจารย์), 
งบประมาณ (บุคลากร), งบประมาณ (นักวิจัยนอกคณะฯ), 
ระยะเวลาโครงการ (วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด), แหล่งทุน, 
ประเภททุน 

         7.1.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ให้บริการวิชาการท่ีมีผลต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ไม่น้อย
กว่า 10 โครงการ/กิจกรรมต่อปี) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมให้บริการวิชาการ, ชื่อหัวหน้า/ผู้ร่วม
โครงการ (โปรดขีดเส้นใต้หัวหน้าโครงการ), หัวหน้าโครงการ 
(อาจารย์/บุคลกร), งบประมาณท้ังโครงการ, งบประมาณที่
ได้รับจริงในปี 2556 , งบประมาณ (อาจารย์), งบประมาณ 
(บุคลากร), งบประมาณ (นักวิจัยนอกคณะฯ), ระยะเวลา
โครงการ (วันเริ่มต้น-วันสิ้นสดุ), แหล่งทุน, ประเภททุน 

         7.1.4 จ านวนสถาบัน/องค์กรในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่ลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการในระดับคณะ (ครบทุกประเทศในกลุ่ม
อาเซียนภายใน 5 ปี) 

ชื่อประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน, ชื่อสถาบัน/องค์กร, 
ผู้รับผิดชอบ, ว/ด/ป เริ่มต้น, ว/ด/ป สิ้นสุด 

         7.1.5 จ านวนผลงานการจดทะเบียน
พันธ์พืช 

ชื่อผลงาน, ผู้ประดิษฐ์, เจ้าของ, ว/ด/ป ที่ยื่นจดทะเบียนพันธ์, 
ประเทศที่ยื่นจด 
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สรุปจ านวนตัวบ่งช้ีด้านประกันคุณภาพการศึกษา และค ารับรองการปฏิบัติงาน 
 

ปีการศึกษา 2555 ปีงบประมาณ 2556 
องค์ประกอบที่ 
(กลุ่มเอกสาร) 

ตัวบ่งชี้  
สกอ. / CMU / สมศ. 

ยุทธศาสตร์ที่ ตัวบ่งชี้  
ค ารับรองฯ 

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

1.1 
1.2(สมศ16.2) 

 - 

2. การผลิตบัณฑิต  2.1 - 2.8 
2.9 - 2.10(CMU1-2) 
2.11(สมศ1) 
2.12(สมศ2) 
2.13-2.14(สมศ3-4) 
2.15(สมศ14) 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพในระดับสากล 
5. พัฒนาความเป็นสากลของ
มหาวิทยาลัย 

1.1 - 1.9 
5.1 - 5.3 
5.6 - 5.8 

3. กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

3.1, 3.2  - 

4. การวิจัย 4.1 - 4.3 
4.4(สมศ5) 
4.5(สมศ6) 
4.6(สมศ7) 

2. พัฒนางานวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์
ในการเรียนการสอน การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของท้องถิ่น 
ประเทศ และสากล 

2.1 - 2.9 
7.1.1 - 7.1.2 
7.1.4 

5. การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

5.1 - 5.2 
5.3(สมศ8) 
5.4(สมศ9) 
5.5(สมศ18.1) 

3. พัฒนาการบริการวิชาการ
และการให้บริการบนฐาน
ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

3.5, 3.7, 3.9, 3.13 
7.1.3 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6.1 
6.2-6.2(สมศ10-11) 

4. มุ่งท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
ท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติ
พันธุ์และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.4 - 4.5 

7. การบริหารและการ
จัดการ 

7.1 - 7.4 
7.5(สมศ13) 

6. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
7. (เพ่ิม) การพัฒนาตามแนว
ทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วน
งานแถลงต่อสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6.2 
6.5 - 6.7 

8. การเงินและงบประมาณ 8.1  6.4 
9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

9.1  1.8 
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บทที่  3 
โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

 
คณะเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (eQA-Document) ขึ้น เพ่ือการ

จัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานอ้างอิงรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีจ านวนมากทั้งข้อมูลในช่วงของปีงบประมาณ ปี
การศึกษา และปีปฏิทิน ซึ่งเป็นข้อมูลรวมทั้งทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ซึ่งระบบสามารถจัดการเอกสารได้โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ง่ายและรวดเร็วในการค้นหาเมื่อ
ต้องการเรียกใช้ข้อมูลและทุกหน่วยงานน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  

และในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา คณะได้พัฒนาโปรแกรมระบบจัดท ารายงาน SAR 
Online ที่สามารถเชื่อมโยงเอกสารจากระบบ eQA-Document ได้ และจัดการได้โดยผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ซึ่งสามารถจัดการได้ในทุกเวลาและทุกสถานที่ 

การก าหนดช่วงเปิด-ปิดการท างานของระบบ eQA-Document และ SAR-Online  
 

 
 * SAR มีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และรูปแบบทุกปี 
 
3.1 โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (eQA-Document: Version 2) 

โปรแกรมระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโปรแกรมส าหรับจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานอ้างอิงรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีจ านวนมากทั้งข้อมูลในช่วงของปีงบประมาณ ปีการศึกษา และปีปฏิทิน ซึ่งเป็นข้อมูลรวมทั้ง
ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและค ารับรองการปฏิบัติงาน โปรแกรมระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถจัดการเอกสารได้โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ง่ายและรวดเร็วในการค้นหาเมื่อต้องการเรียกใช้
ข้อมูลและทุกหน่วยงานน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
 

3.1.1 การเข้าสู่ระบบ 
1) เข้าไปที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลิงค์ 

http://web.agri.cmu.ac.th/qa  

http://web.agri.cmu.ac.th/qa


42 
 

 

2) ด้านล่างของเว็บไซต์ จะมีลิงค์หัวข้อ e-QA ดังรูปเมื่อคลิกเข้าไป จะพบกับหน้า Login เข้าสู่
ระบบการใช้งาน โดยในส่วนนี้ใช้ Username และ Password ของ AG-MIS ในการเข้าสู่ระบบ
เพ่ือใช้งาน SAR Online 

3) เมื่อเข้าสู่ระบบ เลือกท่ีหัวข้อ eQA-Document 

 
3.1.2 การสืบค้นเอกสาร 

เมื่อเข้าสู่ระบบหน้าจอจะแสดงเอกสารทั้งหมดตามปีการศึกษาปัจจุบัน ดังนี้ 
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การค้นหาค าค้น ใส่ค าค้น (Keyword) ในช่องว่าง และเลือกดรอปดาวน์ “ประเภทในการค้นหาค าค้น” 
เพ่ือระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา และกดปุ่ม   

การค้นแบบละเอียด ให้ คลิกที่ค าว่า “Advance Search”     จะปรากฏกรอบค้นหาแบบ
ละเอียดให้เลือกดังรูป 

 

 
 

โดยส่วนของการค้นหาแบบละเอียดจะสามารถเลือก 

o รูปแบบปีในการค้นหา (ปีการศึกษา, งบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
o ประเภทในการค้นหาค าค้น 
o หมวดหมู่หรือกลุ่มของเอกสาร 
o หน่วยงานภายในคณะและภาควิชา 
o ก าหนดเงื่อนไขระยะเวลา เลือกจากปฏิทินโดยก าหนดช่วงวันที่ได้ 

Tip: กรณีท่ีท่านก าหนดเงื่อนไขการค้นหาและท าการค้นหาแล้ว หากต้องการเริ่มการค้นหาเอกสาร

ทั้งหมดใหม่โดยไม่ก าหนดเงื่อนไข ให้คลิกท่ีเมนู   

กรณีมีเอกสารที่ค้นหาพบจ านวนหลายรายการ คลิกดูหน้าถัดไป ได้ที่ด้านล่างของรายการ โดยระบบ
ก าหนดให้แสดงหน้าละ 20 รายการ 

 

 
 

การดูไฟล์แนบ ให้คลิกที่ชื่อไฟล์ จะปรากฏชื่อไฟล์แนบ เลือกดาวน์โหลดไฟล์หรือเลือกโหลดไฟล์ทั้งหมด
แบบบีบอัดในรูปแบบของ Zip File และถ้าเอกสารนั้นๆ มี Link ไปยังที่เก็บเอกสารอ่ืนๆ ภายนอก สามารถคลิกที่ 
Link นั้นๆ ได ้ 

 

Tip: เอกสาร QA ปีการศึกษา 2555 ต้องมี ว/ด/ป ของเอกสาร ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 55 – 31 พ.ค. 56  

Tip: เอกสาร PA ปีงบประมาณ 2555 ต้องมี ว/ด/ป ของเอกสาร ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55 
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3.1.3 รายงานสรุปการบันทึกเอกสาร 

การสรุปรายงานการบันทึกเอกสารทั้งหมดจากทุกหน่วยงาน มีการสรุปเอกสาร 2 กลุ่ม คือ  
1) กลุ่มเอกสาร QA ปกติจะแสดงรายงานตามปีการศึกษาปัจจุบัน ดังนี้ 

 

 

 
2) กลุ่มเอกสาร PA ปกติจะรายงานเอกสารตามปีงบประมาณปัจจุบัน ดังนี้ 

 

 
 

จากข้อมูลที่แสดงเป็นตัวเลขรวมของจ านวนเอกสารทั้งหมดที่สรุปตาม “หน่วยงานและกลุ่มเอกสาร” 
สามารถคลิกท่ีตัวเลขเพื่อ Link ไปยังหน้าจอแสดงการค้นหาเพ่ือแสดงรายการเอกสารทั้งหมดได้ 

โดยตัวเลข 0 หมายถึง ยังไม่มีการบันทึกเอกสารหรือหน่วยงานไม่ได้รับผิดชอบ 
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3.1.4 การอัพโหลดเอกสาร 

การอัพโหลดเอกสารให้เข้าสู่ระบบโดยคลิกที่    ที่หน้าจอ User (จอสีเขียว)  

 
 

หลังจากเข้าระบบ จะปรากฏหน้าจอ Recorder  (จอสีน้ าตาล) ให้คลิกท่ีเมนู “อัพโหลดเอกสาร” 

 
 

รูปแบบข้อมูลของการอัพโหลดเอกสารมีรายละเอียดดังนี้ 
 

o ชื่อเรื่องเอกสาร (ตั้งชื่อสั้นๆ ให้เข้าใจ ไม่มีช่องว่างและเครื่องหมายพิเศษ เช่น รายงานการประชุม
กรรมการประกันครั้งที่2-7พย55) 

o หมายเลขเอกสาร (เอกสารประกันฯ ขึ้นต้นด้วย 08- เอกสารค ารับรองฯ ขึ้นต้นด้วย ย- อัตโนมัติ) 
o วันที่ของเอกสาร (ปีการศึกษาไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. ปีงบประมาณไม่เกิน วันที่ 30 ก.ย. อัตโนมัติ) 
o หน่วยงาน ที่บันทึกข้อมูล 
o กลุ่มเอกสาร หรือหมวดหมู่ของเอกสาร 
o URL ของไฟล์ ส าหรับกรณีที่มีไฟล์อยู่แล้วบน Internet และไม่ต้องการอัพโหลดไฟล์ ให้ใส่ URL 

ตรงส่วนนี้ได้เลย 
o ไฟล์เอกสาร อัพโหลดไฟล์คลิกที่   เป็นไฟล์ PDF, Word, Excel ขนาดไม่เกิน 10Mb 

และไฟล์รูปภาพ ขนาดไม่เกิน 200Kb 
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3.1.5 การจัดการเอกสารภายในหน่วยงาน 

สามารถจัดการเอกสาร (ลบหรือแก้ไข) ที่อัพโหลดไปแล้วได้ โดยคลิกที่เมนู “ค้นหาเอกสาร” จะปรากฏ
หน้าจอดังนี้ 

 

 
 

1) การลบเอกสาร คลิกท่ีปุ่ม  จะข้ึน Message Box เพ่ือยืนยันการลบอีกครั้งดังรูป 
 
ถ้ายืนยันการลบ ให้คลิกท่ี “ลบรายการ”  
หรือเลือก “ยกเลิก” เพ่ือยกเลิก 

 
 
 

2) การแก้ไขเอกสาร คลิกท่ีปุ่ม    
ประกอบด้วยแท็บส าคัญ 2 แท็บ คือ  
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(1) ส่วนของข้อมูลเอกสาร ซึ่งจะเหมือนกับหน้าจอการอัพโหลดเอกสารใหม่ สามารถแก้ไขเอกสารหรือ
แนบไฟล์เอกสารใหม่ได ้ 

หน้าจอข้อมูลเอกสาร 

 
 

(2) ส่วนของไฟล์เอกสาร จะแสดงรายละเอียดของไฟล์แนบที่อัพโหลดแล้ว  
หน้าจอการแสดงไฟล์เอกสาร 

 
 

3.1.6 จัดการระบบ (ส าหรับผู้ดูแลระบบ) 

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการเพ่ิม ลบ แก้ไข ส่วนของหมวดหมู่เอกสาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ
หน่วยงาน  

หน้าจอการจัดการหมวดหมู่เอกสาร 
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หน้าจอการจัดการเพ่ิมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 
 
ระบชุื่อผู้ใช้งาน แล้วกดปุ่ม "ตรวจสอบข้อมูล" (ระบบจะค้นหาข้อมูล User ผ่าน API Web Service เพ่ือ

ดึงข้อมูล User มาอัตโนมัติ) 
หน้าจอการจัดการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 
 
หน้าจอการจัดการหน่วยงาน 
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3.2 โปรแกรมระบบจัดท ารายงาน SAR Online (Version 2) 
 

3.2.1 ขั้นตอนการ Login เข้าสู่ระบบ 
1) เข้าไปที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลิงค์ 

http://web.agri.cmu.ac.th/qa 
2) ด้านล่างของเว็บไซต์ จะมีลิงค์หัวข้อ e-QA ดังรูปเมื่อคลิกเข้าไป จะพบกับหน้า Login เข้าสู่

ระบบการใช้งาน โดยในส่วนนี้ใช้ Username และ Password ของ 
 AG-MIS ในการเข้าสู่ระบบเพ่ือใช้งาน SAR Online 

3) เมื่อเข้าสู่ระบบ เลือกท่ีหัวข้อ SAR-Online 2555  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://web.agri.cmu.ac.th/qa
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4) หน้าจอเมนูหลักของระบบ SAR Online Version 2  ประกอบด้วยเมนู  
(1) เมนูสรุปรายงานส่วนของ คณะเกษตรศาสตร์ (บุคลากรสามารถดูได้ทุกท่าน) 
(2) เมนูสรุปรายงานส่วนของ ภาควิชา/ห้องสมุด (บุคลากรสามารถดูได้ทุกท่าน) 
(3) เมนูสรุปรายงานส่วนของ ศูนย์วิจัย (บุคลากรสามารถดูได้ทุกท่าน) 
(4) เมนูสรุปรายงานส่วนของ ศูนย์บริการวิชาการ (บุคลากรสามารถดูได้ทุกท่าน) 
(5) เมนูรายละเอียดตามส่วนต่างๆ ของผลการสรุปรายงาน 
(6) เมนูบันทึกข้อมูล (ใช้ในการแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด,ข้อมูลเบื้องต้น สามารถใช้งานได้เฉพาะกลุ่ม

บุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานเท่านั้น) 
(7) เมนูจัดการระบบ (เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) 
(8) เมนูเพ่ือออกจากระบบ 

    

   
 

3.2.2 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 
 

1) เมื่อบุคลากรผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลได้เข้าสู่ระบบแล้วจะพบ เมนู “บันทึกข้อมูล” ทางด้านขวามือ 
(เมนูที่ 6) จากนั้นเลือกหน่วยงานที่ต้องการบันทึกข้อมูล 

2) ระบบจะน าผู้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ หัวข้อการบันทึกต่างๆ ตามสิทธิที่ได้ รับแต่ละท่าน (กรณีนี้ขอใช้สิทธิ
ระดับคณะฯ ในการน าเสนอเนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลครบทุกส่วนของระบบ)   

 
 
 

  

(1) 

(2) 

(3) (4) 

(5) 

(6) (7) (8) 



51 
 

 

หน้าจอหลักการบันทึกข้อมูล SAR ในแต่ละส่วน 

 
 

3) การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วยเมน ู
(1) กลับหน้าหลัก  
(2) บันทึกรายการ  

หน้าจอการบันทึกข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 

 
  

(2) ปุ่ มเพิม่/แกไ้ข 

(1) กลับหนา้หลัก 
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หน้าจอกรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 

 
 

4) การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ประกอบด้วยเมนู 
(1) กลับหน้าหลัก  
(2) บันทึกรายการ  

หน้าจอการบันทึกข้อมูลส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

 
 

กลับไปสว่นที ่1 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลู 

ปุ่ มบันทกึรายการ 

(2) บันทกึรายการ 

(1) กลับหนา้หลัก 
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หน้าจอกรอกข้อมูลส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
(1) กรณีตัวบ่งชี้แบบล าดับขั้น ให้ด าเนินการดังนี้ 
- แนบไฟล์เอกสารในช่อง “หลักฐาน” (คอลัมน์ขวา) 
- Checkbox เลือกการด าเนินงาน (คอลัมน์ซ้าย) 
- คลิกปุ่ม edit กรอกข้อมูลในช่อง “ผลการด าเนินงานโดยสรุป” (คอลัมน์กลาง) 

  

 
 
 

(2) กรณตีัวบ่งชี้ปริมาณ ให้บันทึกข้อมูลตามที่ตัวบ่งชี้ระบุเข้าสู่ระบบเพื่อประมวลผลคะแนน 

 

ปุ่ มดงึไฟลเ์อกสารที ่
เคยอัพโหลดขึน้มาแลว้ 

อัพโหลดเอกสารใหม ่

เขา้ในระบบ 

ปุ่ มลบขอ้มลู 

ปุ่ มแกไ้ขขอ้มลู 

ชอ่งกรอกขอ้มลูตอ้งมกีารเลอืก 
Checkbox กอ่น 

Checkbox เลอืกการด าเนนิงาน ตอ้งมกีาร
แนบหลักฐานกอ่นจงึจะสามารถเลอืกได ้

ปุ่ มบันทกึขอ้มลูทัง้หมด 
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(3) กรณีที่แนบไฟล์เอกสารที่เคยอัพโหลดขึ้นมา เมื่อคลิกที่ปุ่ม ดึงไฟล์เอกสารที่เคยอัพโหลดขึ้น จะมี
หน้าต่างขึ้นมา ค้นหารายการไฟล์ที่ต้องการแนบได้แล้วให้คลิกที่ปุ่ม      ด้านหลังเอกสาร เพ่ือแนบเอกสาร
หลักฐาน  
 

 
 

 
5) การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 4 การวิเคราะห์จุดแข็ง วิธีเสริมให้แข็งแกรง จุดอ่อน และแนวทางแก้ไข 
หน้าจอกรอกข้อมูลในส่วนที่ 4  

 
 

 
 
 

คลกิทีปุ่่ มดา้นหลงัเอกสาร 
ทีต่อ้งการแนบ 

ปุ่ มเพิม่/แกไ้ข 

สว่นการกรอกขอ้มลูตามหัวขอ้ 
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6) การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 5 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
หน้าหลักกรอกข้อมูลส่วนที่ 5 

 
 
 

 
 

 
 

แนบไฟลเ์อกสารหลักฐานได ้

ปุ่ มเพิม่ /แกไ้ขรายการ 
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ผลการประเมนิโครงการ ระบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ (e-Document Version 1) 
วนัศุกร์ที ่25 พฤศจกิายน 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น.  

ณ หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
 
สว่นที ่1 : สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ล าดบั สายงาน จ านวน (คน) จ านวน (%) 

1 ผูบ้รหิาร 1 3.70 % 

2 คณาจารย์ 0 .00 % 

3 นกัวชิาการ (วิจยั / ช่วยสอน) 1 3.70 % 

4 บคุลากร (สายปฏบิตักิาร) 24 88.89 % 

5 บคุลากร (สายบรกิาร) 1 3.70 % 

6 อืน่ ๆ 0 .00 % 

รวม 27 100 % 
 

 
สว่นที ่2, 3 ,4 : ผลการประเมนิความพึงพอใจดา้นการบรรยาย 
 

รายการ 

จ านวนบคุลากรทีต่อบแบบส ารวจ (รอ้ยละ)  
คา่เฉลีย่ 

(ความหมาย) 
Emotion พอใจมาก  

ทีส่ดุ (5) 
พอใจมาก  

(4) 
ปานกลาง  

(3) 
ไมพ่อใจ  

(2) 
ไมพ่อใจ  
เลย (1) 

รวม 

2.1. การบรรยายของ
วทิยากร 

10 
(37.04% ) 

13 
(48.15% ) 

4 
(14.81% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

27 
(100%) 

4.22 
(มากทีส่ดุ) 

 

2.2. เน้ือหาของการประชุม 
/ บรรยาย 

10 
(37.04% ) 

15 
(55.56% ) 

2 
(7.41% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

27 
(100%) 

4.30 
(มากทีส่ดุ) 

 

2.3. เอกสารประกอบการ
ประชุมสมัมนา / บรรยาย 

11 
(40.74% ) 

13 
(48.15% ) 

3 
(11.11% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

27 
(100%) 

4.30 
(มากทีส่ดุ) 

 

2.4. ความพึงพอใจตอ่การ
ประชุมสมัมนา / บรรยาย
โดยภาพรวม 

10 
(37.04% ) 

16 
(59.26% ) 

1 
(3.70% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

27 
(100%) 

4.33 
(มากทีส่ดุ) 

 

3.1. ความเหมาะสมของ
สถานทีจ่ดัประชุมสมัมนา 

7 
(25.93% ) 

9 
(33.33% ) 

11 
(40.74% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

27 
(100%) 

3.85 
(มาก) 

 

3.2. อาหารและเครือ่งดืม่ 10 
(37.04% ) 

12 
(44.44% ) 

5 
(18.52% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

27 
(100%) 

4.19 
(มาก) 

 

3.3. โสตทศันูปกรณ์ 
(LCD ระบบเสยีง ฯลฯ) 

4 
(14.81% ) 

13 
(48.15% ) 

9 
(33.33% ) 

1 
(3.70% ) 

0 
(.00% ) 

27 
(100%) 

3.74 
(มาก) 

 

3.4. การจดัการและการ
บรกิาร อ านวยความสะดวก 
ของเจา้หน้าทีค่ณะฯ 

7 
(25.93% ) 

17 
(62.96% ) 

3 
(11.11% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

27 
(100%) 

4.15 
(มาก) 

 

4.1. ความรูค้วามเขา้ใจต่อ
เน้ือหากอ่นเขา้รว่ม
โครงการ 

1 
(3.70% ) 

8 
(29.63% ) 

12 
(44.44% ) 

5 
(18.52% 

) 

1 
(3.70% ) 

27 
(100%) 

3.11 
(ปานกลาง) 

 

4.2. ความรูค้วามเขา้ใจต่อ
เน้ือหาหลงัเขา้รว่ม
โครงการ 

9 
(33.33% ) 

15 
(55.56% ) 

3 
(11.11% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

27 
(100%) 

4.22 
(มากทีส่ดุ) 

 

4.3. สามารถน าความรูท้ี ่
ไดไ้ปใช้ประโยชน์ 

13 
(48.15% ) 

13 
(48.15% ) 

1 
(3.70% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

27 
(100%) 

4.44 
(มากทีส่ดุ) 

 

รวมเฉลีย่ 
4.08 
(มาก) 

 

= 4.20 – 5.00 , = 3.40 – 4.19 , = 2.60 – 3.39 , = 1.80 – 2.59 , = 1.00 – 1.79  
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สว่นที ่5 : ความตอ้งการ / ความคาดหวงัของผูร้บับริการ 
 

หวัข้อทีค่วรจดัในคร ัง้ตอ่ไป 

  การจดัเก็บเอกสาร  

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

  คอมพวิเตอร์เกา่ไป 

  ระบบคอมพิวเตอร์มีปญัหา เครือ่งคอมพิวเตอร์ไมค่อ่ยท างาน เมาส์เสยี ระบบ LAN ขดัขอ้ง เกา้อีช้ ารุด/ต ่าเกนิไป  

  พฒันาหอ้งปฏบิตักิารคอมพิวเตอร์ ของคณะใหท้นัสมยัมากกวา่น้ี  
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ผลประเมนิ ''โครงการ การจดัท า SAR Online Version 1'' 
วนัที ่20 เมษายน 2555 ณ หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์  

ภาควชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสง่เสรมิเผยแพรก่ารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
 
สว่นที ่1 : สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ล าดบั สายงาน จ านวน (คน) จ านวน (%) 

1 ผูบ้รหิาร 0 .00 % 

2 คณาจารย์ 0 .00 % 

3 นกัวชิาการ (วิจยั / ช่วยสอน) 1 4.35 % 

4 บคุลากร (สายปฏบิตักิาร) 21 91.30 % 

5 บคุลากร (สายบรกิาร) 1 4.35 % 

6 อืน่ ๆ 0 .00 % 

รวม 23 100 % 
 

 
สว่นที ่2 การประเมนิความพงึพอใจดา้นการบรรยาย 
 

รายการ 

จ านวนบคุลากรทีต่อบแบบส ารวจ (รอ้ยละ)  
คา่เฉลีย่ 

(ความหมาย) 
Emotion พอใจมาก  

ทีส่ดุ (5) 
พอใจมาก  

(4) 
ปานกลาง  

(3) 
ไมพ่อใจ  

(2) 
ไมพ่อใจ  
เลย (1) 

รวม 

2.1. การบรรยายของ
วทิยากร 

7 
(30.43% ) 

14 
(60.87% ) 

2 
(8.70% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

23 
(100%) 

4.22 
(มากทีส่ดุ) 

 

2.2. เน้ือหาของการ
ประชุม / บรรยาย 

6 
(26.09% ) 

16 
(69.57% ) 

1 
(4.35% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

23 
(100%) 

4.22 
(มากทีส่ดุ) 

 

2.3. เอกสาร
ประกอบการ
ประชุมสมัมนา / 
บรรยาย 

2 
(8.70% ) 

9 
(39.13% ) 

11 
(47.83% ) 

0 
(.00% ) 

1 
(4.35% ) 

23 
(100%) 

3.48 
(มาก) 

 

2.4. ความพึงพอใจตอ่
การประชุมสมัมนา / 
บรรยายโดยภาพรวม 

4 
(17.39% ) 

15 
(65.22% ) 

4 
(17.39% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

23 
(100%) 

4.00 
(มาก) 

 

รวมเฉลีย่ 
3.98 
(มาก) 

 

 
สว่นที ่3 การประเมนิความพงึพอใจดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
 

รายการ 

จ านวนบคุลากรทีต่อบแบบส ารวจ (รอ้ยละ)  
คา่เฉลีย่ 

(ความหมาย) 
Emotion พอใจมาก  

ทีส่ดุ (5) 
พอใจมาก  

(4) 
ปานกลาง  

(3) 
ไมพ่อใจ  

(2) 
ไมพ่อใจ  
เลย (1) 

รวม 

3.1. ความเหมาะสม
ของสถานทีจ่ดั
ประชุมสมัมนา 

2 
(8.70% ) 

11 
(47.83% ) 

7 
(30.43% ) 

1 
(4.35% ) 

2 
(8.70% ) 

23 
(100%) 

3.43 
(มาก) 

 

3.2. อาหารและ
เครือ่งดืม่ 

7 
(30.43% ) 

12 
(52.17% ) 

4 
(17.39% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

23 
(100%) 

4.13 
(มาก) 

 

3.3. โสตทศันูปกรณ์ 
(LCD ระบบเสยีง ฯลฯ) 

4 
(17.39% ) 

8 
(34.78% ) 

8 
(34.78% ) 

3 
(13.04% ) 

0 
(.00% ) 

23 
(100%) 

3.57 
(มาก) 

 

3.4. การจดัการและการ
บรกิาร อ านวยความ
สะดวก ของเจา้หน้าที่
คณะฯ 

6 
(26.09% ) 

13 
(56.52% ) 

4 
(17.39% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

23 
(100%) 

4.09 
(มาก) 

 

รวมเฉลีย่ 
3.80 
(มาก) 
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สว่นที ่4 ความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

รายการ 

จ านวนบคุลากรทีต่อบแบบส ารวจ (รอ้ยละ)  
คา่เฉลีย่ 

(ความหมาย) 
Emotion พอใจมาก  

ทีส่ดุ (5) 
พอใจมาก  

(4) 
ปานกลาง  

(3) 
ไมพ่อใจ  

(2) 
ไมพ่อใจ  
เลย (1) 

รวม 

4.1. ความรูค้วามเขา้ใจต่อ
เน้ือหากอ่นเขา้รว่มโครงการ 

1 
(4.35% ) 

9 
(39.13% ) 

10 
(43.48% ) 

2 
(8.70% ) 

1 
(4.35% ) 

23 
(100%) 

3.30 
(ปานกลาง) 

 

4.2. ความรูค้วามเขา้ใจต่อ
เน้ือหาหลงัเขา้รว่มโครงการ 

6 
(26.09% ) 

15 
(65.22% ) 

2 
(8.70% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

23 
(100%) 

4.17 
(มาก) 

 

4.3. สามารถน าความรูท้ีไ่ด้
ไปใช้ประโยชน์ 

8 
(34.78% ) 

12 
(52.17% ) 

3 
(13.04% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

23 
(100%) 

4.22 
(มากทีส่ดุ) 

 

รวมเฉลีย่ 
4.20 
(มาก) 

 

 

(รายการ 4.1 ไมน่ ามาคดิคา่เฉลีย่) 
 

รวมเฉลีย่ท ัง้หมด (สว่นที ่2, 3 และ 4) 
3.95 
(มาก) 

 

 

หมายเหต ุ: = 4.20 – 5.00 , = 3.40 – 4.19 , = 2.60 – 3.39 , = 1.80 – 2.59 , = 1.00 – 1.79  
 
 
สว่นที ่5 : ความตอ้งการ / ความคาดหวงัของผูร้บับริการ 
 

5.1. หวัข้อทีค่วรจดัในคร ัง้ต่อไป 

- 

5.2. ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

  ควรปรบัปรุงระบบ Internet ใหใ้ช้งานไดร้วดเร็วขึ้น  

  วทิยากรตอ้งฉะฉาน ม ั่นใจ ระบบอนิเตอร์เนต / LAN ช้ามาก  

  ระบบอนิเตอร์เนตช้า ท าใหก้ารเรียนรูไ้มต่อ่เนือ่ง  

  อากาศรอ้นเนือ่งจากเครือ่งปรบัอากาศมีปญัหา  
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ผลประเมนิโครงการ ''ระบบจดัท ารายงาน SAR Online (Version 2)  
และระบบฐานขอ้มลู eQA-Document (Version 2)'' 

วนัพุธที ่10 เมษายน 2556 ณ หอ้งประชุมสขุุม อศัเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ 
 
สว่นที ่1 ขอ้มลูผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (N=31) 
 

1.1. เพศ 

ชาย 8 คน  25.81 %  

หญงิ  23 คน  74.19 %  

1.2. อายุ 

น้อยกวา่ 21 ปี  0 คน  0 %  
 

21 – 30 ปี  5 คน  16.13 %  
 

31 – 40 ปี  13 คน  41.94 %  
 

41 – 50 ปี  8 คน  25.81 %  
 

51 ปีขึน้ไป  5 คน  16.13 %  
 

1.3. สถานภาพ 

ผูบ้รหิาร  1 คน  3.23 %  
 

คณาจารย์ 0 คน  0 %  
 

นกัวชิาการ (วิจยั / ช่วยสอน) 1 คน  3.23 %  
 

บคุลากร (สายปฏบิตักิาร) 28 คน  90.32 %  
 

บคุลากร (สายบรกิาร) 1 คน  3.23 %  
 

นกัศึกษา 0 คน  0 %  
 

อืน่ ๆ  0 คน 0 %  
 

 

สว่นที ่2 ผลการประเมนิผลสมัฤทธิท์ีไ่ดร้บัจากการเขา้ร่วมโครงการ  
 

ประเด็นการประเมนิ 

จ านวนบคุลากรทีต่อบแบบส ารวจ (รอ้ยละ) 
คา่เฉลีย่ 

(ความหมาย) 
Emotion มากทีส่ดุ 

(5) 
มาก  
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อยที ่
สดุ (1) 

รวม 

2.1 ผูเ้ขา้รว่มอบรมมคีวาม
เขา้ใจ ระบบจดัท ารายงาน SAR 
Online (Version 2) และ
ระบบฐานข้อมูล eQA-
Document (Version 2) 

7 
(22.58% ) 

19 
(61.29% ) 

5 
(16.13% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

31 
(100%) 

4.06 
(มาก) 

 

2.2 ระบบจดัท ารายงาน SAR 
Online (Version 2) และ
ระบบฐานข้อมูล eQA-
Document (Version 2) เพิม่
ความสะดวกในการจดัท า
รายงานการประเมนิตนเอง 

10 
(32.26% ) 

18 
(58.06% ) 

3 
(9.68% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

31 
(100%) 

4.23 
(มากทีส่ดุ) 

 

รวมเฉลีย่ 
4.15 
(มาก)  
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สว่นที ่3 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีไ่ดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการ  
 

ประเด็นการประเมนิ 

จ านวนบคุลากรทีต่อบแบบส ารวจ (รอ้ยละ)  
คา่เฉลีย่ 

(ความหมาย) 
Emotion มากทีส่ดุ 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที ่
สดุ (1) 

รวม 

3.1 ความพงึพอใจตอ่การ
เขา้รว่มโครงการโดย
ภาพรวม 

10 
(32.26% ) 

20 
(64.52% ) 

1 
(3.23% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

31 
(100%) 

4.29 
(มากทีส่ดุ) 

 

3.2 ความรูค้วามเขา้ใจตอ่
เน้ือหาหลงัการเขา้รว่ม
โครงการ 

12 
(38.71% ) 

16 
(51.61% ) 

2 
(6.45% ) 

1 
(3.23% ) 

0 
(.00% ) 

31 
(100%) 

4.26 
(มากทีส่ดุ) 

 

3.3 สามารถน าความรูท้ีไ่ด้
จากการเขา้รว่มโครงการไป
ใช้ประโยชน์ 

14 
(45.16% ) 

15 
(48.39% ) 

2 
(6.45% ) 

0 
(.00% ) 

0 
(.00% ) 

31 
(100%) 

4.39 
(มากทีส่ดุ) 

 

รวมเฉลีย่ 
4.31 

(มากทีส่ดุ)  

= 4.20 – 5.00 , = 3.40 – 4.19 , = 2.60 – 3.39 , = 1.80 – 2.59 , = 1.00 – 1.79  
 
สว่นที ่4 : ประเมนิความตอ้งการ / ปญัหาอปุสรรค แนวทางแกไ้ข / ข้อเสนอแนะ 
 

4.1. หวัข้อทีค่วรจดัในคร ัง้ต่อไป 

  ควรจดัการอบรมในการเขียน SAR แยกออกเป็นแตล่ะองค์ประกอบ เพือ่ใหผู้้ปฏบิตังิานได้มกีารแลกเปลีย่นเรียนรู ้และ
แกไ้ขปญัหาตา่งๆไดง้า่ยขึน้ เนือ่งจากมีปญัหาในการเขียนและเอกสารไมต่รงกบัความตอ้งการ  

4.2. วิทยากรทีท่า่นสนใจ  

  คณุอลงกต สทิธโิชค 

4.3. ปญัหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไ้ข 

  ขอเพิม่ตวัช้ีวดับางตวัในระดบัภาควชิา 

  การอบรมการจดัท า SAR มกัจะท าในเวลากระชัน้ชิด ท าใหผู้้ปฏบิตังิานดา้นน้ีจะใช้เวลาทีม่ีอยูน้่อยในการท างาน ควรจดั
อบรมแตเ่น่ินๆ ประมาณเดือน พ.ย. - ธ.ค. เพือ่ใหม้เีวลาในการเตรียมเอกสารข้อมูลได้มากขึ้น เพือ่ใหไ้ดง้านทีด่ี 

4.4. ข้อเสนอแนะ 

  ควรมกีารสรุปการจดัท าอกีคร ัง้กอ่นรบัการตรวจประเมนิจรงิ 

  ควรมกีารจดัรูปแบบการเขียนเอกสารประกอบ eQA-Document ใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนัเพือ่สะดวกในการใช้งาน 

  ควรจดัอบรมในหอ้งคอมพิวเตอร์ เพือ่จะไดฝึ้กปฏบิตัไิปพรอ้มกนั 

 
สว่นที ่5 : ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการเขา้ร่วมโครงการและการน าความรูท้ีไ่ด้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 
 

5.1. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจาการเขา้ร่วมโครงการ 

  การกรอก SAR Online 

  เขา้ใจระบบเพิม่มากขึน้ 

  สามารถน าไปใช้ในการปฏบิตัิงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

  ท าใหรู้ร้ะบบการจดั SAR Online 

  มคีวามเขา้ใจและสามารถเพิม่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหส้มบรูณ์ยงิขึ้น 

  ทราบวธิีการในการใช้งานระบบจดัท ารายงาน SAR Online (Version2) และระบบฐานข้อมูล eQA-Document 
(Version2)  

5.2. การน าความรูท้ีไดไ้ปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน  

  น าไปปรบัใช้ได้อยา่งถูกตอ้งในการกรอกข้อมลูในระบบ 

  สามารถน าไปใช้ในการปฏบิตัิงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

  สามารถใช้งานระบบจดัท ารายงาน SAR Online ได ้และช่วยใหก้ารรวบรวมข้อมูลทีต่อ้งใช้ในการประกนัคุณภาพ
การศกึษาเป็นไปอยา่งรวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งาน 
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โครงการสง่เสรมิและพฒันาความรูด้า้นการประกนัคณุภาพการศึกษา 

เรือ่ง “ระบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ (e-Document)” 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

1. ชื่อโครงการ 

โครงการสง่เสรมิและพฒันาความรูด้า้นการประกนัคณุภาพการศึกษา เรือ่ง “ระบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ (e-Document)” 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ประจ าปีการศกึษา 2554 

 

2. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

หน่วยประกนัคณุภาพการศึกษา ส านกังานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

3. วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพือ่พฒันาโปรแกรมระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ส าหรบัจดัเก็บเอกสารจ านวนมาก และระบบ SAR 

Online 

2. เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บับุคลากรในการจดัการเอกสาร ใหเ้ป็นหมวดหมู ่สามารถคน้หา และเรียกมาใช้งานได้ง่าย

และรวดเร็ว 

3. เพือ่สง่เสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรได้พฒันาทกัษะการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม ่สามารถสรา้งเอกสารต่างๆ ใหเ้ป็นเอกสาร

อเิล็กทรอนิกส์ น ามาปรบัใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการลดข ัน้ตอนและเวลาในการท างานเอกสาร

ดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษาทีม่จี านวนมาก 

4. เพือ่ใหบ้คุลากรสามารถจดัการเอกสารไดใ้นทุกเวลาและทุกสถานทีโ่ดยผา่นเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต 

5. เพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรมองค์กรใหเ้ป็นสงัคมแหง่การเรียนรูข้องบคุลากร 

 

4. หลกัการและเหตุผล 

การตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการศึกษา ในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (CMU-

QA) เป็นระบบที่มหาวิทยาลยัได้พฒันาขึ้นให้สอดคล้องตามระบบการประเมินของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และระบบของส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) รวมท ัง้ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เพือ่ใช้

เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและประเมินระดบัการพฒันาของคณะและส่วนงานภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพท ัง้ 9 ด้าน 

และคณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการพฒันาการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพฯ ดงักล่าว โดยจดัให้มีการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท ัง้ระดบัคณะ และระดบัมหาวิทยาลยั รวมท ั้งเพื่อเตรียมรบัการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายนอก จากส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ท ัง้น้ี เพื่อน าผลจากการ

ประเมนิ และขอ้เสนอแนะมาพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานของคณะใหม้ีประสทิธิภาพมากขึ้น 

ในการตรวจสอบและประเมนิคณุภาพการศกึษา แตล่ะภาควชิา หน่วยงานต้องใช้ข้อมูล เอกสาร หลกัฐานอา้งองิ ทีเ่กีย่วข้อง

เป็นจ านวนมากท ั้งช่วงของปีงบประมาณ ปีการศึกษา และปีปฎิทิน ท าให้ยากต่อการจดัการ และต้องใช้พื้นที่ในการจดัเก็บ 

นอกจากน้ียงัยากต่อการคน้หา ด้วยเหตุน้ีคณะเกษตรศาสตร์ จึงได้พฒันาระบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ (e-Document) ขึ้น เพื่อ

อ านวยความสะดวกใหก้บับุคลากรทีร่บัผิดชอบเกีย่วกบัเอกสารด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยการจดัท าในรูปแบบของ

เอกสารอเิล็กทรอนิกส์  ซึ่งสามารถจดัการเอกสารได้โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ง่ายและรวดเร็วในการค้นหาเมือ่

ตอ้งการเรียกใช้ขอ้มลู  
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5. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา 4 เดือน ต ัง้แตเ่ดือน ตุลาคม 2554 ถงึเดือน มกราคม 2555 

 

6. งบประมาณ 

6.1 แหลง่งบประมาณ 

งบประมาณรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2555 แผนงานบริหารมหาวิทยาลยั งานบริหารท ั่วไป กองทุนท ั่วไป  

งบเงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ เป็นเงนิ 29,000 บาท (สองหมืน่เกา้พนับาทถว้น) 

6.2 ประมาณการรายจา่ย รวมท ัง้หมด 29,000 บาท (สองหมืน่เกา้พนับาทถว้น) 

- คา่ตอบแทนผูพ้ฒันาโปรแกรมระบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ พรอ้มคูม่อืและอบรมการใช้งาน 20,000 บาท 

- คา่เอกสารและวสัดุ ในการอบรมบคุลากร 2,000 บาท 

- คา่อาหารกลางวนั/อาหารวา่ง ในการอบรมบคุลากร 2 วนั 7,000 บาท 

รวมท ัง้สิน้ 29,000 บาท 

 

7. แผนการด าเนินการ 

รายการ 
2554 2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

พฒันาโปรแกรมระบบ e-Document พรอ้มคูม่อืการใช้งาน 
    

ตดิต ัง้และทดสอบโปรแกรมระบบ e-Document      

อบรมการใช้โปรแกรมระบบ e-Document    25 

 

8. คณะท างาน 

นางฟองจนัทร์  สขุสวสัดิ ์ณ อยุธยา  ทีป่รกึษาโครงการ 

นางสาวสากนัย์  สวุรรณการ   ฝ่ายบรหิารฐานขอ้มลู 

นายอลงกต  สทิธโิชค    ฝ่ายระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 

นายสารตัถ์  ขตัตยิะ    ฝ่ายพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. ได้โปรแกรมระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรบัการจดัเก็บเอกสาร

จ านวนมากได ้

2. บุคลากรที่รบัผิดชอบเกีย่วกบัเอกสารมีความสะดวกในการจดัการเอกสารได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ โดยผ่านเครือข่าย

อนิเทอร์เน็ต 

3. บคุลากรมทีกัษะในการใช้เทคโนโลยีสรา้งเอกสารตา่งๆ ใหเ้ป็นเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ได้ 

4. ท าใหก้ารจดัเก็บเอกสารของแตล่ะหน่วยงานเป็นระบบและเป็นหมวดหมู ่คน้หาและเรียกมาใช้งานไดง้า่ยและรวดเร็ว 

5. ท าใหก้ารด าเนินงานระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของคณะมีประสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 

6. ท าใหบ้คุลากรซมึซบัวฒันธรรมองค์กรแบบสงัคมแหง่การเรียนรู ้

 

 

  

http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=6701
http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0000015
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โครงการสง่เสรมิและพฒันาความรูด้า้นการประกนัคณุภาพการศึกษา 

เรือ่ง “ระบบ SAR Online” 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

1. ชื่อโครงการ 

โครงการส่งเสริมและพฒันาความรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา เรื่อง “SAR Online” คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ประจ าปีการศกึษา 2554 

 

2. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

หน่วยประกนัคณุภาพการศึกษา ส านกังานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

3. วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพือ่พฒันาโปรแกรมระบบ SAR Online ทีส่ามารถเชือ่มโยงเอกสารจากระบบ eQA-Document เดมิได ้

2. เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บับคุลากรในการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ได้ในทุกเวลาและทุกสถานทีโ่ดย

ผา่นเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต 

 

4. หลกัการและเหตุผล 

การตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการศึกษา ในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (CMU-

QA) เป็นระบบที่มหาวิทยาลยัได้พฒันาขึ้นให้สอดคล้องตามระบบการประเมินของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และระบบของส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) รวมท ัง้ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เพือ่ใช้

เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและประเมินระดบัการพฒันาของคณะและส่วนงานภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพท ัง้ 9 ด้าน 

และคณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการพฒันาการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพฯ ดงักล่าว โดยจดัให้มีการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท ัง้ระดบัคณะ และระดบัมหาวิทยาลยั รวมท ั้งเพื่อเตรียมรบัการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายนอก จากส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ท ัง้น้ี เพื่อน าผลจากการ

ประเมนิ และขอ้เสนอแนะมาพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานของคณะใหม้ีประสทิธิภาพมากขึ้น 

ในระยะที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ได้พฒันาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (eQA-Document) ขึ้น เพื่อการจดัเก็บข้อมูล

เอกสารหลกัฐานอา้งองิรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ ทีม่ีจ านวนมากท ัง้ข้อมูลในช่วงของปีงบประมาณ ปีการศึกษา และปีปฎทิิน ซึ่งเป็น

ขอ้มลูรวมท ัง้ทางด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาและค ารบัรองการปฏบิตัิงาน ซึ่งระบบสามารถจดัการเอกสารได้โดยใช้ระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ง่ายและรวดเร็วในการค้นหาเมือ่ต้องการเรียกใช้ข้อมูลและทุกหน่วยงานน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์

รว่มกนัได ้ 

ในการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการศึกษาทุกปีทีผ่่านมาคณะจดัท า SAR โดยใช้การจดัการผ่านระบบ Server ซึ่งมี

ข้อจ ากดัในการจดัการข้อมูลเป็นอย่างมาก ไม่สามารถแก้ไขและแสดงข้อมูลบนระบบอินเทอร์เน็ตในทนัทีได้ ต้องรออพัโหลด

ขอ้มลูผา่นระบบ Server และตอ้งใช้เครือ่งภายในคณะเท่านัน้ ดงันัน้ ในระยะที ่2 คณะจึงพฒันาโปรแกรมระบบ SAR Online 

ทีส่ามารถเชื่อมโยงเอกสารจากระบบ eQA-Document เดิมได้ และจดัการได้โดยผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต เพือ่อ านวย

ความสะดวกใหก้บับุคลากรที่รบัผิดชอบเกีย่วกบัการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ซึ่งสามารถจดัการได้ในทุกเวลา

และทุกสถานที ่

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา 3 เดือน ต ัง้แตเ่ดือน กมุภาพนัธ์ 2555 ถงึเดือน เมษายน 2555 
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6. งบประมาณ 

6.1 แหลง่งบประมาณ 

งบประมาณรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2555 แผนงานบริหารมหาวิทยาลยั งานบริหารท ั่วไป กองทุนท ั่วไป งบเงิน

อดุหนุน เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ เป็นเงนิ 21,400 บาท (สองหมืน่หน่ึงพนัสีร่อ้ยบาทถว้น) 

6.2 ประมาณการรายจา่ย รวมท ัง้สิน้ 21,400 บาท (สองหมืน่หน่ึงพนัสีร่อ้ยบาทถว้น) 

- คา่ตอบแทนผูพ้ฒันาโปรแกรมระบบ SAR Online พรอ้มคูม่อืและอบรมการใช้งาน 20,000 บาท 

- คา่เอกสารและวสัดุ ในการอบรมบคุลากร 400 บาท 

- คา่อาหารวา่งในการอบรมบคุลากร (จ านวน 40 คนๆ ละ 25 บาท) 1,000 บาท 

รวมท ัง้สิน้ (สองหมืน่หน่ึงพนัสีร่อ้ยบาทถว้น) 21,400 บาท 

 

7. แผนการด าเนินการ 

รายการ 
2555 

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 

พฒันาโปรแกรมระบบ SAR Online พรอ้มคูม่อืการใช้งาน    

ตดิต ัง้และทดสอบโปรแกรมระบบ SAR Online    

อบรมการใช้โปรแกรมระบบ SAR Online ใหบ้คุลากร    

 

8. คณะท างาน 

นางฟองจนัทร์   สขุสวสัดิ ์ณ อยุธยา ทีป่รกึษาโครงการ 

นางสาวสากนัย์   สวุรรณการ   ฝ่ายบรหิารฐานขอ้มลู 

นายอลงกต   สทิธโิชค   ฝ่ายพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. ไดโ้ปรแกรมระบบ SAR ทีจ่ดัการบนระบบ Online ทีส่ามารถเชือ่มโยงเอกสารจากระบบ eQA-Document ได ้

2. บคุลากรทีร่บัผดิชอบมคีวามสะดวกในการจดัการไดทุ้กเวลาและทุกสถานที ่โดยผา่นเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต 

3. ท าใหก้ารด าเนินงานระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของคณะมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

  

http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=6701
http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0000015
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โครงการสง่เสรมิและพฒันาความรูด้า้นการประกนัคณุภาพการศึกษา 

เรือ่ง “ระบบจดัท ารายงาน SAR Online (Version 2) และระบบฐานข้อมูล eQA -Document (Version 2) 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

 

1. ชื่อโครงการ 

โครงการสง่เสรมิและพฒันาความรูด้้านการประกนัคุณภาพการศึกษา เรือ่ง “ระบบจดัท ารายงาน SAR Online (Version 

2) และระบบฐานขอ้มลู eQA -Document (Version 2) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ประจ าปีการศกึษา 2555 

 

2. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

หน่วยประกนัคณุภาพการศึกษา ส านกังานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

 

3. วตัถุประสงค์ของโครงการ 

เพือ่พฒันาโปรแกรมระบบจดัท ารายงาน SAR Online (Version 2) และระบบฐานข้อมูล eQA -Document (Version 

2) ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

4. หลกัการและเหตุผล 

การตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการศึกษา ในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (CMU-

QA) เป็นระบบที่มหาวิทยาลยัได้พฒันาขึ้นให้สอดคล้องตามระบบการประเมินของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และระบบของส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) รวมท ัง้ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพือ่ใช้

เป็นเครือ่งมือในการตรวจสอบและประเมนิระดบัการพฒันาของคณะและสว่นงานภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพท ัง้ 9 ด้าน 

และคณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการพฒันาการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพฯ  ดงักล่าว โดยจดัใหม้ีการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท ัง้ระดบัคณะ และระดบัมหาวิทยาลยั รวมท ัง้เพือ่เตรียมรบัการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายนอก จากส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ท ัง้น้ี เพื่อน าผลจากการ

ประเมนิ และขอ้เสนอแนะมาพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานของคณะใหม้ีประสทิธิภาพมากขึ้น 

ในระยะที ่1 คณะเกษตรศาสตร์ ได้พฒันาระบบฐานข้อมูลเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ (eQA-Document) ขึ้น เพือ่การจดัเก็บ

ขอ้มลูเอกสารหลกัฐานอา้งองิรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ ทีม่จี านวนมากท ัง้ข้อมูลในช่วงของปีงบประมาณ ปีการศึกษา และปีปฏิทิน ซึ่ง

เป็นข้อมูลรวมท ัง้ทางด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาและค ารบัรองการปฏบิตัิงาน ซึ่งระบบสามารถจดัการเอกสารได้โดยใช้

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ง่ายและรวดเร็วในการค้นหาเมื่อต้องการเรียกใช้ข้อมูลและทุกหน่วยงานน าข้อมูลไปใช้

ประโยชน์รว่มกนัได ้ 

และในการตรวจสอบและประเมนิคณุภาพการศกึษา คณะไดพ้ฒันาโปรแกรมระบบจดัท ารายงาน SAR Online ทีส่ามารถ

เชื่อมโยงเอกสารจากระบบ eQA-Document ได้ และจดัการได้โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่ออ านวยความสะดวก

ใหก้บับคุลากรทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ซึง่สามารถจดัการไดใ้นทุกเวลาและทุกสถานที ่

ในระยะที ่2 หลงัจากการใช้งานระบบ SAR Online และ eQA-Document ในปีทีผ่่านมาคณะได้ส ารวจความคิดเห็น

ของผู้ใช้งานท ัง้คณะ พบว่าระบบยงัท างานได้ไมส่มบูรณ์ บางสว่นยงัมีความยุ่งยาก ซบัซ้อน การรวบรวมข้อมูลยงัไม่ครบถ้วน 

รวมท ัง้ การจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) มีการปรบัเปลีย่นตวับง่ช้ีและรูปแบบทุกปี ดงันัน้ คณะจึงพฒันาโปรแกรม

ระบบจดัท ารายงาน SAR Online (Version 2) และระบบฐานข้อมูล eQA -Document (Version 2) เพื่อให้ระบบมี

ประสทิธภิาพตอบสนองความต้องการผูใ้ช้งานและมคีวามสมบูรณ์ครบถว้นยิง่ขึน้ 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา 3 เดือน ต ัง้แตเ่ดือน พฤศจกิายน 2555 ถงึเดือน มกราคม 2556 
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6. งบประมาณ 

6.1 แหลง่งบประมาณ 

งบประมาณรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2556 แผนงานบริการวิชาการแกส่งัคม งานบริการวิชาการแกชุ่มชน กองทุน

บริการวิชาการ งบด าเนินงาน โครงการเพือ่สนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 28,400 บาท (สองหมืน่แปดพนัสี่

รอ้ยบาทถว้น) 

6.2 ประมาณการรายจา่ย รวมท ัง้สิน้ 28,400 บาท (สองหมืน่แปดพนัสีร่อ้ยบาทถว้น) 

- คา่ตอบแทนผูพ้ฒันาโปรแกรมระบบจดัท ารายงาน SAR Online (Version 2) 18,000 บาท 

- คา่ตอบแทนผูพ้ฒันาโปรแกรมระบบฐานขอ้มลู eQA-Document (Version 2) 9,000 บาท 

- คา่เอกสารและวสัดุ ในการอบรมบคุลากร 400 บาท 

- คา่อาหารวา่งในการอบรมบคุลากร (จ านวน 40 คนๆ ละ 25 บาท) 1,000 บาท 

รวมท ัง้สิน้ (สองหมืน่แปดพนัสีร่อ้ยบาทถว้น) 28,400 บาท 

 

7. แผนการด าเนินการ 

รายการ 
2555 2556 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1. พฒันาโปรแกรมระบบ SAR Online (Version 2)  

และ eQA-Document (Version 2) 
    

2. ตดิต ัง้และทดสอบโปรแกรม     

3. อบรมการใช้โปรแกรมใหบ้คุลากร    27 

 

8. คณะท างาน 

นางฟองจนัทร์   สขุสวสัดิ ์ณ อยุธยา ทีป่รกึษาโครงการ 

นางสาวสากนัย์   สวุรรณการ   ฝ่ายบรหิารฐานขอ้มลู 

นายอลงกต   สทิธโิชค   ฝ่ายพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

       (จา้งเหมาบคุคลภายนอก) 

 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. ไดโ้ปรแกรมระบบ SAR Online (Version 2) และ eQA-Document (Version 2) ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2. บคุลากรทีร่บัผดิชอบมคีวามสะดวกในการจดัการไดทุ้กเวลาและทุกสถานที ่โดยผา่นเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต 

3. ท าใหก้ารด าเนินงานระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของคณะมีประสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 

 

 

 

 

http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=6701
http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0000015
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บทที่  1

บทนำ



1.1 หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA) เป็นระบบที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องตามระบบการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมทั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและประเมินระดับการพัฒนาของคณะและส่วนงานภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 ด้าน และคณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนาการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพศึกษา ดังกล่าว โดยจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทั้งนี้ เพื่อนำผลจากการประเมิน และข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในระยะที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (eQA-Document) ขึ้น เพื่อการจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานอ้างอิงรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีจำนวนมากทั้งข้อมูลในช่วงของปีงบประมาณ ปีการศึกษา และปีปฏิทิน ซึ่งเป็นข้อมูลรวมทั้งทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและคำรับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งระบบสามารถจัดการเอกสารได้โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ง่ายและรวดเร็วในการค้นหาเมื่อต้องการเรียกใช้ข้อมูลและทุกหน่วยงานนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

และในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา คณะได้พัฒนาโปรแกรมระบบจัดทำรายงาน SAR Online ที่สามารถเชื่อมโยงเอกสารจากระบบ eQA-Document ได้ และจัดการได้โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ซึ่งสามารถจัดการข้อมูลได้ในทุกเวลาและทุกสถานที่

ในระยะที่ 2 หลังจากการใช้งานระบบ SAR Online และ eQA-Document ในปีที่ผ่านมาคณะได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งคณะ พบว่าระบบยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ บางส่วนยังมีความยุ่งยาก ซับซ้อน การรวบรวมข้อมูลยังไม่ครบถ้วน รวมทั้ง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และรูปแบบทุกปี ดังนั้น คณะจึงพัฒนาโปรแกรมระบบจัดทำรายงาน SAR Online (Version 2) และระบบฐานข้อมูล eQA-Document (Version 2) เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานและมีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น



1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2544-2554 ให้เป็นระบบที่ดีเพื่อการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และการวางแผนการปฏิบัติงานของคณะ

1.2.2 เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบจัดทำรายงาน SAR Online และระบบฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (eQA-Document) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น






1.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.3.1 ที่ปรึกษาโครงการ

  รศ.ดร.ดนัย	 บุณยเกียรติ 		  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

  คุณฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา	  เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์

1.3.2 คณะทำงาน

  คุณสากันย์	สุวรรณการ		  หัวหน้าโครงการ

  คุณอลงกต	สิทธิโชค			  ฝ่ายพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  คุณสราวุฒิ	คิดการงาน		  ฝ่ายรวบรวมข้อมูล



1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านประกันคุณภาพการศึกษา

1.4.2 ได้โปรแกรมระบบ SAR Online และ eQA-Document ที่มีประสิทธิภาพ

1.4.3 บุคลากรที่รับผิดชอบมีความสะดวกในการจัดการข้อมูลได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

1.4.4 ทำให้การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



1.5 นิยามศัพท์ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

1)  นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด เป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทำงาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 

นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทำโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบตัวอย่างเช่น[footnoteRef:1]   [1:  ดูเพิ่มเติม “รายงานการวิจัย การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2547” .] 


(1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)

(2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)

(3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)

(4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study)

(5) การเรียนรู้จากการทำงาน (Work-based Learning) 

(6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning) 

(7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach) 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดำเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดำเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูลการจัดอันดับวาสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ

การให้อำนาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

งานวิจัย หมายถึง  ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็น องค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะที่มีการศึกษา ค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชาทางศิลปะ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และวรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International Standard Classification of Education ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผลงานที่แสดงออกถึงแนวทางการทดลอง หรือการพัฒนาจากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ ยังครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ์ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ

การประเมินงานสร้างสรรค์

(1) ประเมินในมิติการเผยแพร่ มิใช่ประเมินคุณภาพตัวผลงาน การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ต้องผ่านการรับรองหรือกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หรือนักวิชาชีพในสาขาวิชาซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยมีระดับเกณฑ์การประเมินตามที่ สมศ. กำหนด

(2) ระดับเกณฑ์การประเมินการเผยแพร่ ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาวิชา ถึงแม้ผลงานสร้างสรรค์จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันตามสาขาวิชา เช่น ขนาดผลงาน งบประมาณ เวลาการทำงาน จำนวนผู้ร่วมงาน วิธีการจัดการเผยแพร่ หรือประโยชน์ที่ได้รับ

(3) การประเมินในมิติการเผยแพร่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างผลงานสร้างสรรค์ ได้รับการประเมินผลงานมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์มีกำลังใจสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งยังเป็นการให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์เหมือนกับเป็นการเผยแพร่งานวิชาการทางการสร้างสรรค์ให้กว้างขึ้น

การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ (Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตรี การแสดง และงานออกแบบที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมีการจัดการนำเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงาน ก่อนการเผยแพร่ ประกอบด้วยศิลปินแหง่ชาติผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

แหล่งเผยแพร่ หมายถึง สถานที่สำหรับการเผยแพร่ที่ยอมรับในวงวิชาการโดยการจัดแสดงนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้

(1) ต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ระดับสถานศึกษา อาทิเช่น หอศิลป์ หอประชุม และลานศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดงานแสดงเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น

(2) หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคม จะต้องเป็นสถานที่จัดการแสดงงานศิลปะงานสร้างสรรค์โดยเฉพาะ และมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ หรือมีคณะกรรมการรับผิดชอบ ดูแลการจัดการนิทรรศการทางวิชาการ

(3) แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรือเป็นโครงการความร่วมมือทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ระหว่างประเทศ

(4) คณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองงานสร้างสรรค์ ไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วยศิลปินแหง่ชาติผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือนักวิชาการที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย (ผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายความรวมถึง ศิลปินแห่งชาติด้วย และผลงานเหล่านั้นจะต้องผ่านกระบวนการทางวิชาการ และการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือสมาคม/สภาวิชาการวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง)

(5) ศิลปะ งานสร้างสรรค์ งานออกแบบ ที่ไม่ต้องการแสดงที่หอศิลป์ จะต้องมีหลักฐานที่แสดงกิจกรรมการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพของงานที่แสดง พร้อมเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล โดยผลงานที่จัดแสดงต้องได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม่ต่ำกว่า 3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/หรือได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้

(1) การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ทำให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

(2) การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนำไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกำหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น

(3) การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น

(4) การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นำไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผลของการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตำรา หรือหนังสือ ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า

ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ตำรา (Textbook) หรือหนังสือ (Book) ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

· บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบมีข้อความรู้ที่สะท้อนมุมมองแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือการวิจัย โดยจัดทำในรูปของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน

· ตำรา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียน เพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา

· หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือต้องนำมาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง

จรรยาบรรณนักวิจัย[footnoteRef:2] หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ [2:  ดูเพิ่มเติม “จรรยาบรรณนักวิจัย” สภาวิจัยแห่งชาติ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม] 


(1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ

(2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำวิจัยตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด

(3) นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัย

(4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

(5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย

(6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย

(7) นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ

(8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น

(9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อำนาจครอบงำผิดทำนองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน  4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม

อาจารย์ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

นักวิจัยประจำ หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย

หากชื่อตำแหน่งไม่เหมือนกัน ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามแบบบรรยายลักษณะงาน (job description) ที่กำหนดให้ทางานวิจัยเป็นหลัก โดยนับเฉพาะผู้มีผลงาน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จำนวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้

ระบบทวิภาค	- สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี :  ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา

			  (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)

			- สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ:  ลงทะเบียน

  24  หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ)

ระบบไตรภาค	- สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา

			  (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)

			- สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา

			  (10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)

ขั้นตอนการคำนวณค่า  FTES มีดังนี้

1) คำนวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจำนวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกำหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน)  โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

			SCH =    nici

เมื่อ		ni   =  จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i

			ci   =   จำนวนหน่วยกิตของวิชาที่ i



2) คำนวณค่า FTES โดยใช้สูตรคำนวณดังนี้

		FTES  =

		SCH



		

		จำนวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ





นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้มีการคำนวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการและความสำเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการกำกับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องค์การที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำแผนดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจำปี 

แผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ์  ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดำเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน  

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทำการประมวลผลรวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และนำส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็น เครื่องมือสนับสนุนการทำงานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยสำนักงานฯ หรือ วารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยสำนักงานฯ

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักธรรมาภิบาล[footnoteRef:3] หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  [3:  ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี” สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)] 


หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนำมาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ [footnoteRef:4] [4:  ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance Rating)” สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ] 


(1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

(2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

(3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง

(4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

(5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

(6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

(7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ

(8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 

(10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพื่อให้ได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่กำหนดตามกฎหมาย

ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อมและสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความสำคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรม มีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากลเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า สำหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็นอุดมศึกษาที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู ้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ำใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้นำที่ดีและเป็นที่พึ่งของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการดำรงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้

การพัฒนาสนุทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบเกี่ยวกับความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อมและสังคมในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ต้องไม่เป็นการทำลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคมและความนิยม

เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข

สุนทรียทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยมก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ที่งดงามสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่า ที่เป็น รูปธรรมและนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการดำรงรักษ์สืบต่อไป

สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก

สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม



2)  นิยามศัพท์เฉพาะ

	กระบวนการ (Process):  กิจกรรม (Activity) หรือชุดของกิจกรรมที่สัมพันธ์กัน ที่ทำการเปลี่ยนปัจจัยนำเข้า (Input) ให้เป็นผลผลิต (Output) ที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value-Added)

	กลไก (Mechanism):  ส่วนย่อย (Parts) ของระบบที่มีองค์ประกอบจำนวนหนึ่งทำหน้าที่ร่วมกัน องค์ประกอบเหล่านี้หมายรวมถึง ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางกายภาพ วิธีปฏิบัติ (Operation Method) หรือ ระเบียบปฏิบัติ (Procedures)

	กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์(Strategy):  แนวทางหรือวิธีทำงานที่ดีที่สุด เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภารกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ตัวอย่าง เช่น "จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายที่สมบูรณ์และทันสมัย" หรือ "พัฒนาวิธีการลดต้นทุนการบริหารจัดการ"

	การควบคุมคุณภาพ (Quality Control):  การมีระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ เพื่อกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษา ให้ได้ผลตามรายการตรวจสอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่กำหนด

	การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit):  กระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ว่าสถาบันมีระบบและกลไกกำกับและควบคุมคุณภาพ และมีการปฏิบัติตามระบบและกลไกดังกล่าว

	การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management):  ศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินการในสามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน คือ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ (Strategic Implementation) และการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation)

	การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance):  การมีระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ตามรายการตรวจสอบ (Audit Checklist) และตัวบ่งชี้คุณภาพ (Quality Indicators) ที่กำหนด เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

	การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance):  การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น

	การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance):  การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ สมศ. รับรองเพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

	การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment):  กระบวนการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามรายการตรวจสอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่กำหนดว่าอยู่ในระดับใด

	การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning):  การวางแผนที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และการกำหนดกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์

	การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis):  การวิเคราะห์เพื่อค้นหาจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ซึ่งเป็นสภาพภายในขององค์กร และวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threat) ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

	การวิเคราะห์ปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (PEST Analysis):   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อความอยู่รอด และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมุ่งเน้นปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

	การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน:  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในชั้นเรียน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อาทิ วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ของนักศึกษา อุปกรณ์และสื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ วิธีวัดและประเมินผล เป็นต้น ผลการวิจัยจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถพัฒนาการเรียนการสอน ได้อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น

	การประเมินหลักสูตร:  การประเมินคุณค่า ความทันสมัยและความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา โดยอาศัยการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ บัณฑิต และผู้ว่าจ้างบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ การประเมินหลักสูตรควรมีการดำเนินการเป็นประจำอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบ 5 ปี และอาจมีการเสนอปรับปรุงหลักสูตรในกรณีจำเป็น

	การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research):  การวิจัยเพื่อหาแนวทางและนโยบายการดำเนินการที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ โดยอาจนำผลการวิจัยเสนอแนะต่อรัฐบาลหรือแหล่งทุนวิจัยอื่นๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการขอความสนับสนุนการวิจัยต่อเนื่องที่จะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมต่างๆ ต่อไป

	การศึกษา (Education):  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก การจัดสภาพแวดล้อมสังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

	เกณฑ์เปรียบเทียบ (Benchmarks):  กระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่งแสดงการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศสำหรับกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันทั้งภายในและภายนอกประชาคม วิชาการ องค์กรทำการเปรียบเทียบกับองค์กรที่เป็นเลิศ เพื่อให้เข้าใจมิติใหม่ของการดำเนินงานในระดับโลก เพื่อให้บรรลุผลในการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด

เกณฑ์เปรียบเทียบ เป็นรูปแบบหนึ่งของข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบ องค์กรอาจจะใช้ข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลที่สามซึ่งส่วนมากจะเป็นค่าเฉลี่ยขององค์กรต่างๆ ข้อมูลด้านผลการดำเนินงานขององค์กรทางการศึกษาหรือคู่แข่งที่นำมาเทียบกันได้ รวมทั้งการเปรียบเทียบกับองค์กรที่คล้ายคลึงกันในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน

	คุณภาพ (Quality):  ผลรวมของคุณลักษณะและคุณสมบัติของผลผลิตได้แก่ บัณฑิต ผลงานวิจัย บริการวิชาการ ที่ทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

	ตัวบ่งชี้คุณภาพ (Quality Indicators):   ตัวบ่งชี้ว่าการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่พึงประสงค์

	ธรรมาภิบาล (Good Governance):  ระบบการจัดการและควบคุม ที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงความรับผิดชอบของหน่วยที่ทำหน้าที่บริหารองค์กร ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และผู้นำระดับสูงขององค์กร สำหรับสถาบันการศึกษาเอกชนบางแห่งอาจรวมถึงเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ข้อบังคับต่างๆ กฎบัตร กฎหมายหรือกฎระเบียบที่บังคับใช้ตลอดจนนโยบายขององค์กร จะระบุถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย ตลอดจนอธิบาย ถึงวิธีการกำหนดทิศทางและควบคุมองค์กร เพื่อสร้างหลักประกันในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

	(1) ความรับผิดชอบที่ตรวจได้ขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	(2) ความโปร่งใสในการดำเนินงาน

	(3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความยุติธรรม

กระบวนการต่างๆ ทางด้านธรรมาภิบาลอาจได้แก่ การอนุมัติทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การวางนโยบายและการบังคับใช้ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นำระดับสูง การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง การตรวจสอบทางการเงิน การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้นำระดับสูง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง การสร้างความมั่นใจในระบบ ธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิผลขององค์กร มีความสำคัญต่อความเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนประสิทธิผลขององค์กร

	นโยบาย (Policy):  แนวทางกว้างๆ ที่กำหนดขึ้นสำหรับการปฏิบัติและการควบคุม ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

	ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Key Success Factors):  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรู้จักใช้ความสามารถอันโดดเด่นหรือความสามารถหลัก (Core Competencies) ขององค์กรให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นภายใต้สภาวะการแข่งขันขององค์กรต่างๆ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทางการบริหาร อาทิ การวางแผนองค์กรและโครงสร้าง ทรัพยากร บุคคล ระบบทำงาน ระบบบัญชีและการเงิน ระบบพัสดุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานภาพในการแข่งขัน และการพัฒนาองค์กร

	ปรัชญา (Philosophy):  ระบบความเชื่อที่เป็นผลจากการแสวงหาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและการแสวงหาความหมายของชีวิตและสรรพสิ่งต่างๆ

	ประสิทธิผล (Effectiveness): ผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผนดำเนินการ ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

	ประสิทธิภาพ (Efficiency):  ผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผนดำเนินการ ที่สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุด

	ปณิธาน (Will):  ความตั้งใจหรือความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตนเองให้คุณค่าและมีความเชื่อซึ่งก่อให้เกิดพลังจิต ที่จะกำหนดความคิดและการกระทำของตนเอง

	แผน (Plan):  ความคิดหรือวิธีการที่ได้ผ่านการคิดอย่างละเอียดมาแล้วล่วงหน้าสำหรับชี้นำการดำเนินการใดๆ การวางแผนมักมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกรอบเวลาของแผนอย่างชัดเจน

	แผนดำเนินการ (Operation Plan) / แผนปฏิบัติการ (Action Plan):  ความคิดหรือวิธีการที่ได้ผ่านการคิดและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ หรือ SWOT Analysis อย่างละเอียดมาแล้ว สำหรับชี้นำการดำเนินการตามกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร การจัดทำแผนปฏิบัติการจะมีการระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากร และกรอบเวลาของแผนอย่างชัดเจน

	แผนดำเนินการประจำปี:  แผนดำเนินการที่กำหนดขึ้นสำหรับชี้นำการดำเนินการในแต่ละปี โดยมีการระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากร และกรอบเวลาอย่างชัดเจน

	ผลผลิตทางการศึกษา:  ผลการดำเนินตามภารกิจหลักประกอบด้วยการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภารกิจอื่นๆ ของสถาบันอุดมศึกษา

	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders):  ทุกกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานและความสำเร็จขององค์กร ตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่นๆ หน่วยงานด้านเงินทุน ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นหรือสมาคมวิชาชีพ แม้ว่าโดยปกติแล้วมักจะถือว่าผู้เรียนคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาจะกล่าวแยกผู้เรียนออกจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	ภารกิจ/พันธกิจ (Mission):  ขอบเขตของงาน หรือ บทบาทหน้าที่ซึ่งองค์กรต้องทำในลักษณะอาณัติ (Mandate) เพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ตัวอย่าง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พึงจัดการการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล"

	มาตรฐานการจัดการทางการเงิน Seven Hurdles:  มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีขีดความสามารถตามเงื่อนไขของ Seven Hurdles คือ การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) การคำนวณต้นทุนผลผลิต (Output Costing) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management) การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ (Financial Management and Fund Control) การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Financial and Performance Reporting) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

	มาตรฐานการศึกษา (Education Standards):  ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา

	รายงานการศึกษาตนเอง (Self-Study Report: SSR):  รายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีการดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาหรือไม่ และมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของหน่วยงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไข

	รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR):  รายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในรอบปีที่ผ่านมา และมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน วางแผนการแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็งของวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

	รายงานการประเมินคุณภาพสถาบัน:  รายงานประจำปีที่สถาบันจัดทำขึ้นเพื่อประเมินการดำเนินงานของสถาบันโดยภาพรวม เสนอสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา     (สมศ.) เพื่อขอรับการประเมินสถาบัน

	ระบบ (System):  สภาวะหรือสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันขององค์ประกอบ (Components) ที่มีความเชื่อมโยงกัน (Interconnectedness) โดยมีรูปแบบ (Pattern) หรือโครงสร้าง (Structure) ที่ชัดเจน องค์ประกอบเหล่านี้ต่างมีหน้าที่ (Function) ของตนเอง พร้อมกับมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) และการประสาน (Co-ordination) การทำงานกับองค์ประกอบอื่นๆ กระบวนการ (Processes) หรือระเบียบปฏิบัติ (Procedure) ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระเบียบ มีรูปแบบ (Pattern) หรือโครงสร้าง (Structure) ที่ชัดเจน

“มีความเป็นระบบ” (Systematic):  หมายถึง แนวทางซึ่งมีการจัดขั้นตอนไว้เป็นลำดับ สามารถทำซ้ำได้ และมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ หรืออาจกล่าวได้ว่า แนวทางมีความเป็นระบบ หากมีการประเมิน การปรับปรุง และการแบ่งปันรวมอยู่ด้วย จนส่งผลให้แนวทางนั้นมีระดับความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-Based Budgeting System):  ระบบงบประมาณที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดภารกิจ (Mission) ขององค์กร วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน งาน/โครงการ อย่างเป็นระบบ มีการติดตาม และประเมินผลสม่ำเสมอ เพื่อวัดผลสำเร็จของงาน เป็นระบบที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากร การเงิน และพัสดุ ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของงาน หรือภารกิจต่างๆ ขององค์กร หรือของรัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และทำให้ประเทศชาติมั่งคั่ง มั่นคง และพึ่งตนเองได้

	ระบบฐานข้อมูล (Database System):  ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถทำการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และนำเสนอได้สะดวก รวดเร็ว และทันการณ์ โดยควรจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลออนไลน์

	ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System):  ระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร ระบบบริหารคุณภาพมีหลายระบบ ได้แก่ ระบบ Input-Process-Output-Outcome (IPOO) ระบบ Total Quality Management (TQM) ระบบ ISO และระบบ Malcolm Bald ridge Quality Award (MBQA) ระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแบบผสมผสานระหว่าง ระบบ IPOO กับ TQM

	วัตถุประสงค์ (Objective): ความหมายเดียวกันกับ จุดมุ่งหมาย (Aim) จุดประสงค์/ความประสงค์ (Purpose) เป้าประสงค์ (Goal)

	(1) สิ่งที่ต้องการจะบรรลุด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเพียรพยายาม

	(2) ผลสำเร็จที่ต้องการจะบรรลุภายในระยะเวลาที่กำหนด

	วิสัยทัศน์ (Vision):  ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น (โดยมิได้กำหนดวิธีการไว้) เป็นข้อความซึ่งกำหนดทิศทางของภารกิจ ตัวอย่าง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จักเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย การมีคุณภาพ ความเป็นเลิศทางวิชาการ และการพึ่งพาตนเองได้ภายใน พ.ศ. 2549"

	สถานศึกษา:  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

	องค์ประกอบคุณภาพ (Quality Factors):  ปัจจัยหลักในการดำเนินงานของสถาบันที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน ภารกิจและวัตถุประสงค์ การเรียนการสอน การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารและจัดการ การเงินและงบประมาณ และการประกันคุณภาพ







