
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีส่วนจัดการศึกษาในการดําเนินงาน 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้             
เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

ส่วนงานรับการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะ วข/วส ภาค 

วิชา 
ห้อง 
เรียน 

หน่วยวิทย
บริการ 

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน ๖ ข้อ �๑ �๑  �๑ �๑ 
๑.๒ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์ ๔ ข้อ      
๑.๓ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์ ๓.๕๑ คะแนน �๒ �๒    
๑.๔ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

๔ ข้อ 
     

องค์ประกอบที ่๒ การผลิตบณัฑิต 
๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

๔ ข้อ 
�๓ �๓ �๑ �๒ �๒ 

๒.๒ อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละ ๒๒ /

๔.๕๐ 
�๔ �๔ �๒ �๓ �๓ 

๒.๓ อาจารย์ประจําที่ดาํรงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ ๔๕ /๙ 
�๕ �๕ �๓   

๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

๕ ข้อ 
�๖ �๖    

๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

๖ ข้อ 
 �๗  �๔ �๔ 

๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ๖ ข้อ �๗ �๘ �๔ �๕ �๕ 
๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

๔ ข้อ 
�๘ �๙    

๒.๘ ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

๔ ข้อ 
�๙ �๑๐ 

 
 

�๖ �๖ 

๒.๙ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  

ร้อยละ ๘๐ 
�๑๐ �๑๑ 

 
�๗ �๗ 

๒.๑๐ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและ
เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

๓.๕๑ คะแนน 
�๑๑ �๑๒ 

 
  

๒.๑๑ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ  
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่  

ร้อยละ ๒๐ 
�๑๒ �๑๓ �๕   

๒.๑๒ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ    
ปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ ๔๐ 
�๑๓ �๑๔ �๖   

๒.๑๓ การพัฒนาคณาจารย ์ ๔.๕๐ �๑๔ �๑๕ �๗   



องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้             
เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

ส่วนงานรับการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะ วข/วส ภาค 

วิชา 
ห้อง 
เรียน 

หน่วยวิทย
บริการ 

องค์ประกอบที ่๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
๓.๑ ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

๖ ข้อ 
�๑๕ �๑๖ �๘ �๘ �๘ 

๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ๕ ข้อ �๑๖ �๑๗ �๙ �๙ �๙ 
องค์ประกอบที ่๔ การวิจัย 
๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรา้งสรรค์ 

๖ ข้อ 
�๑๗ �๑๘ 

 
  

๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

๔ ข้อ 
�๑๘ �๑๙ 

 
  

๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัย 

๒๐,๐๐๐ บาท 
�๑๙ �๒๐ �๑๐   

๔.๔ งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ร้อยละ ๘ 
�๒๐ �๒๑ �๑๑   

๔.๕ งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ ๑๕ �๒๑ �๒๒ �๑๒   
๔.๖ ผลงานวชิาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ ๘ �๒๒ �๒๓ �๑๓   
องค์ประกอบที ่๕  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

๔ ข้อ 
�๒๓ �๒๔    

๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

๔ ข้อ 
�๒๔ �๒๕    

๕.๓ การนําความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

ร้อยละ ๒๒ 
�๒๕ �๒๖ �๑๔   

๕.๔  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

๔ ข้อ 
�๒๖ �๒๗    

๕.๕ ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม
ในด้านพัฒนาจิตสาธารณะ 

๔ ข้อ 
     

๕.๖ ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม
ในด้านการสร้างสังคมสันติสุขและความ
ปรองดอง 

 
๔ ข้อ      

องค์ประกอบที ่๖ การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๔ ข้อ 
�๒๗ �๒๘    

๖.๒ การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศิลปะและ ๔ ข้อ �๒๘ �๒๙    



องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้             
เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

ส่วนงานรับการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะ วข/วส ภาค 

วิชา 
ห้อง 
เรียน 

หน่วยวิทย
บริการ 

วัฒนธรรม 
๖.๓ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

๔ ข้อ 
�๒๙ �๓๐  �๑๐ �๑๐ 

องค์ประกอบที ่๗ การบริหารและการจัดการ 
๗.๑ ภาวะผู้นําของสภามหาวิทยาลัยและ 
ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

๖ ข้อ 
�๓๐ �๓๑    

๗.๒ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สถาบันเรียนรู ้ ๔ ข้อ �๓๑ �๓๒ �๑๕   
๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

๔ ข้อ 
 �๓๓    

๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง ๕ ข้อ �๓๒ �๓๔    
๗.๕ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย 

๓.๕๑ คะแนน 
     

๗.๖ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

๓.๕๑ คะแนน 
�๓๓ �๓๕    

องค์ประกอบที ่๘ การเงินและงบประมาณ 
๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ๖ ข้อ  �๓๖    
องค์ประกอบที ่๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

๗ ข้อ 
�๓๔ �๓๗ �๑๖ �๑๑ �๑๑ 

รวม  ๓๔ ๓๗ ๑๖ ๑๑ ๑๑ 
 

 


