ภาคผนวก

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved

ภาคผนวก ก
คูมือการติดตั้งระบบ
ก. 1 ขั้นตอนการติดตั้งเว็บเซิรฟเวอรไอไอเอส (IIS) 6.0 บนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท วินโดวส
2003 เซิรฟเวอร (Microsoft Windows 2003 Server)
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท วินโดวส 2003 เซิรฟเวอร จะมีโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอรไอ
ไอเอส (IIS) 6.0 อยูในตัว ซึ่งเปนตัวแปลภาษาเอเอสพี (ASP) มีวิธีการติดตั้งตามขั้นตอนดังนี้
1.1 ไปที่ Control Panel เลือก Add or Remove Programs เลือก Add/Remove Windows
Components ดังรูป ก.1

รูป ก.1 แสดงการเพิ่ม Windows Components
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1.2 คลิกที่ Application Server แลวกดปุม Details ดังรูป ก.2

รูป ก.2 แสดงการเพิ่ม Application Server
1.3 คลิกที่ Internet Information Services(IIS) แลวกดปุม Details ดังรูป ก.3
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1.4 คลิกที่ World Wide Web Service แลวกดปุม Details ดังรูป ก.4

รูป ก.4 แสดงการเพิ่ม World Wide Web Service
1.5 คลิกเครื่องหมายถูกที่ Active Server Pages, Internet Data Connection, Server Side
Includes และ World Wide Web Service ดังรูป ก.5
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รูป ก.5 แสดงการเพิ่ม Components ที่ใชงาน
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1.6 เครื่องจะถามหาแผน CD ไมโครซอฟท วินโดวส 2003 เซิรฟเวอร ดังรูป ก.6

รูป ก.6 แสดงการถามหาแผน CD ไมโครซอฟท วินโดวส 2003 เซิรฟเวอร
1.7 โปรแกรมจะทําการติดตั้งเสร็จสมบูรณ ดังรูป ก.7
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รูป ก.7 แสดงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ
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ก. 2 ขั้นตอนการติดตั้งระบบจัดการฐานขอมูลไมโครซอฟท เอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2005
(Microsoft SQL Server 2005) บนระบบปฏิบตั ิการไมโครซอฟท วินโดวส 2003 เซิรฟเวอร
(Microsoft Windows 2003 Server)
ระบบจั ด การฐานข อ มู ล ไมโครซอฟท เอสคิ ว แอล เซิ ร ฟ เวอร 2005 จะทํ า งานบน
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท วินโดวส 2003 เซิรฟเวอร มีวิธีการติดตั้งตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ทําการดับเบิลคลิกไฟล SQL.EXE จากแผน CD โปรแกรมจะแตกตัวเอง ดังรูป ก.8

รูป ก.8 แสดงโปรแกรมกําลังแตกตัวเอง
2.2 อานเงื่อนไขการนําไปใช กดปุม Next ดังรูป ก.9
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รูป ก.9 แสดงเงื่อนไขการนําไปใช
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2.3 กด Install ใหโปรแกรมทําการติดตั้ง ดังรูป ก.10

รูป ก.10 แสดงโปรแกรมทําการติดตั้ง
2.4 เขาสู Installation Wizard กดปุม Next ดังรูป ก.11
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รูป ก.11 แสดง Installation Wizard
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2.5 ขั้นตอนการตรวจ Components ตัวอื่น ถาไมผานขั้นตอนนี้จะไมสามารถติดตั้งได ตอง
หามาใหครบ สวนคําเตือน Hardware minimun requirements ไมตองสนใจ ใหกดปุม
Next ไดเลย เพราะเชื่อวาเครื่องเราทํางานไดแนนอน ดังรูป ก.12

รูป ก.12 แสดงขั้นตอนการตรวจ Components
2.6 พิมพชื่อผูใชและชื่อบริษัท กดปุม Next ดังรูป ก.13
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รูป ก.13 แสดงชื่อผูใชและชือ่ บริษัท
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2.7 เลือกคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามคาปกติก็สามารถใชงานได กดปุม Next ดังรูป ก.14

รูป ก.14 แสดงการเพิ่มคุณสมบัติ
2.8 ใหกําหนด Instance Name ของ Database Server โดยใหเลือก Default Instance กดปุม
Next ดังรูป ก.15
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รูป ก.15 แสดงการกําหนด Instance Name ของ Database Server
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2.9 เปลี่ยนคาจาก Default ของ Service Account ที่จะใชเรียก Service ใหทํางานจาก
Network Service เปน Local System กดปุม Next ดังรูป ก.16

รูป ก.16 แสดงการเปลี่ยนคา Service Account
2.10 กําหนดใหเปน Mixed Mode เพื่อที่จะไดสามารถเชื่อมตอผานเครือขาย โดยใช
User Name และ Password กดปุม Next ดังรูป ก.17
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รูป ก.17 แสดงการกําหนด Mixed Mode
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2.11

คา Default สําหรับภาษาเหมาะสมดีแลว กดปุม Next สูขั้นตอนตอไป ดังรูป ก.18

รูป ก.18 แสดงคา Default สําหรับภาษา
2.12

รายงานสรุปกอนการติดตั้งจริง กดปุม Install ดังรูป ก.19
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รูป ก.19 แสดงรายงานสรุปกอนการติดตั้งจริง
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2.13

ขั้นตอนการติดตั้งจริง ดังรูป ก.20

รูป ก.20 แสดงขั้นตอนการติดตั้ง
2.14

ขั้นตอนการติดตั้งจริงผาน กดปุม Next ดังรูป ก.21
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รูป ก.21 แสดงขั้นตอนการติดตั้งผาน
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2.15

การติดตั้งเสร็จสมบูรณ กดปุม Finish ดังรูป ก.22

รูป ก.22 แสดงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ
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ก. 3 ขั้นตอนการติดตั้งฐานขอมูลและโปรแกรม
หลังจากดําเนินการติดตั้งระบบจัดการฐานขอมูลไมโครซอฟท เอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2005
และโปรแกรมเว็ บเซิ รฟ เวอร ไ อไอเอส 6.0 บนระบบปฏิบั ติ ก ารไมโครซอฟท วิ น โดวส 2003
เซิรฟเวอร มีวิธีการติดตั้งฐานขอมูลและโปรแกรม ตามขั้นตอนดังนี้
3.1 คัดลองแฟมโปรแกรมและฐานขอมูลจาก CD ลงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร ดังรูป ก.23

รูป ก.23 แสดงการคัดลองโปรแกรมและฐานขอมูล
3.2 ไดเรกทอรี (Directory) ชื่อ database จะเก็บแฟมฐานขอมูลทั้งหมด ดังรูป ก.24
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รูป ก.24 แสดงไดเรกทอรีเก็บแฟมฐานขอมูลทั้งหมด
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3.3 ไดเรกทอรี (Directory) ชื่อ wwwroot จะเก็บแฟมโปรแกรมทั้งหมด ดังรูป ก.25

รูป ก.25 แสดงไดเรกทอรีเก็บแฟมโปรแกรมทั้งหมด
3.4 เขาไปที่ไดเรกทอรี F:\MIS\wwwroot\config จะพบแฟมชื่อ data.asp ดังรูป ก.26
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3.5 แกไขขอมูลในแฟม data.asp ตามขอมูลหนวยงานของทาน ดังรูป ก.27

รูป ก.27 แสดงการแกไขขอมูลในแฟม data.asp
3.6 เปดโปรแกรมไมโครซอฟท เอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2005 ขึ้นมา ดังรูป ก.28

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
รูป ก.28 แสดงการเปดโปรแกรมไมโครซอฟท เอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2005

Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved

173
3.7 หนาจอโปรแกรมไมโครซอฟท เอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2005 ดังรูป ก.29

รูป ก.29 แสดงหนาจอโปรแกรมไมโครซอฟท เอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2005
3.8 สรางฐานขอมูลใหม โดยกําหนดไดเรกทอรีใหม เหมือนดังขอ 3.2 ดังรูป ก.30
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รูป ก.30 แสดงการสรางฐานขอมูลใหม และกําหนดไดเรกทอรีใหม
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3.9 แสดงฐานขอมูลพรอมทํางาน ดังรูป ก.31

รูป ก.31 แสดงฐานขอมูลพรอมทํางาน
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ภาคผนวก ข
คูมือการใชงานโปรแกรม
ข.1 วิธีการใชงานระบบ
1. เขาสูหนาแรกของระบบ ดังรูป ข.1

รูป ข.1 แสดงหนาแรกของระบบ
2. ในหนาแรก เมนูดานซาย จะมีแนะนําหนวยงานตางๆ ของคณะเกษตรศาสตร ดังรูป ข.2

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved
รูป ข.2 แสดงหนาแนะนําหนวยงานคณะเกษตรศาสตร
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3. ในหนาบุคลากร จะพบหนาสัดสวนจํานวนบุคลากรแบงตามสายงาน ดังรูป ข.3

รูป ข.3 แสดงหนาสัดสวนจํานวนบุคลากรแบงตามสายงาน
4. เมื่อเลือกขอมูลก็จะพบหนารายละเอียดของบุคลากร ดังรูป ข.4
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รูป ข.4 แสดงหนารายละเอียดของบุคลากร

177
5. ในหนางานวิจยั จะพบหนาสัดสวนจํานวนงานวิจัยและงบประมาณ ดังรูป ข.5

รูป ข.5 แสดงหนาสัดสวนจํานวนงานวิจัยและงบประมาณ
6. เมื่อเลือกขอมูลก็จะพบหนารายละเอียดงานวิจยั ดังรูป ข.6
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รูป ข.6 แสดงหนารายละเอียดงานวิจยั
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7. ในหนาเอกสารวิชาการ จะพบหนาสัดสวนจํานวนเอกสารวิชาการแบงตามประเภท ดังรูป
ข.7

รูป ข.7 แสดงหนาสัดสวนจํานวนเอกสารวิชาการแบงตามประเภท
8. เมื่อเลือกขอมูลจะพบหนารายการเอกสารวิชาการ ดังรูป ข.8
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รูป ข.8 แสดงหนารายการเอกสารวิชาการ
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9. ในหนากระบวนวิชา จะพบหนารายการกระบวนวิชาทั้งหมด ดังรูป ข.9

รูป ข.9 แสดงหนารายการกระบวนวิชาทั้งหมด
10. เมื่อเลือกขอมูลจะพบหนารายละเอียดกระบวนวิชา ดังรูป ข.10

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved
รูป ข.10 แสดงหนารายละเอียดกระบวนวิชา
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11. ในหนานักศึกษา จะพบหนาตารางจํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาปจจุบนั ดังรูป ข.11

รูป ข.11 แสดงหนาตารางจํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาปจจุบัน
12. เมื่อเลือกขอมูลจะพบหนารายละเอียดนักศึกษา ดังรูป ข.12
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รูป ข.12 แสดงหนารายละเอียดนักศึกษา
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13. ในหนากิจกรรม จะพบหนาตารางปฏิทินกิจกรรมประจําเดือน ดังรูป ข.13

รูป ข.13 แสดงหนาตารางปฏิทินกิจกรรมประจําเดือน
14. เมื่อเลือกจะพบหนารายละเอียดกิจกรรม ดังรูป ข.14
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รูป ข.14 แสดงหนารายละเอียดกิจกรรม
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15. ในหนาอาคาร จะพบหนารายการอาคารทั้งหมด ดังรูป ข.15

รูป ข.15 แสดงหนารายการอาคารทั้งหมด
16. เมื่อเลือกจะพบหนารายละเอียดอาคาร ดังรูป ข.16
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รูป ข.16 แสดงหนารายละเอียดอาคาร
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17. เมื่อเลื่อนขอมูลลงมาดานลาง จะพบรายการหองของอาคาร ดังรูป ข.17

รูป ข.17 แสดงหนารายการหองของอาคาร
18. เมื่อเลือกขอมูลจะพบหนารายละเอียดหอง ดังรูป ข.18
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รูป ข.18 แสดงหนารายละเอียดหอง
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19. ในหนาครุภัณฑ จะพบหนาสัดสวนงบประมาณครุภัณฑแบงตามประเภท ดังรูป ข.19

รูป ข.19 แสดงหนาสัดสวนงบประมาณครุภัณฑแบงตามประเภท
20. เมื่อเลือกรายการแบงตามการใชงาน ก็จะพบหนาสัดสวนงบประมาณครุภัณฑแบงตาม
ประเภทการใชงาน ดังรูป ข.20
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21. ในหนาการเงิน จะพบหนาสัดสวนงบประมาณเงินแผนดิน ดังรูป ข.21

รูป ข.21 แสดงหนาสัดสวนงบประมาณเงินแผนดิน
22. เมื่อเลือกรายการเงินรายได จะพบหนาสัดสวนงบประมาณเงินรายได ดังรูป ข.22
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23. ในหนาแผนงาน จะพบหนารายการแผนงานประจําป ดังรูป ข.23

รูป ข.23 แสดงหนารายการแผนงานประจําป
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24. ในหนา SAR จะพบหนารายงานการประเมินตนเอง ดังรูป ข.24

รูป ข.24 แสดงหนารายงานการประเมินตนเอง
25. เมื่อเลือกขอมูลก็จะพบหัวขอยอยรายงานการประเมินตนเอง ดังรูป ข.25
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26. เมื่อเลือกขอมูลก็จะพบหัวขอยอยรายงานการประเมินตนเอง ดังรูป ข.26

รูป ข.26 แสดงหนาหัวขอยอยรายงานการประเมินตนเอง
27. เมื่อเลือกขอมูลจะพบหนาผลการดําเนินงาน ดังรูป ข.27
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28. ในหนา KQI จะพบหนาตารางดัชนีคุณภาพการศึกษา ดังรูป ข.28

รูป ข.28 แสดงหนาตารางดัชนีคุณภาพการศึกษา
29. เมื่อเลือกขอมูลจะพบหนารายละเอียดดัชนีคุณภาพการศึกษา ดังรูป ข.29
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30. ในหนาเขาระบบ จะพบหนาตางใหใสชื่อผูใชและรหัสผาน ดังรูป ข.30

รูป ข.30 แสดงหนาเขาระบบ
31. หลังจากเขาสูร ะบบ จะพบหนาคุยกันกอน ดังรูป ข.31
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32. ในหนาบุคลากร จะพบรายงานบุคลากร ดังรูป ข.32

รูป ข.32 แสดงหนารายงานบุคลากร
33. เมื่อเลือกขอมูลจะพบหนารายละเอียดบุคลากร ดังรูป ข.33
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34. ในหนางานวิจยั จะพบรายงานงานวิจัย ดังรูป ข.34

รูป ข.34 แสดงหนารายงานงานวิจยั
35. เมื่อเลือกขอมูลจะพบหนารายละเอียดงานวิจัย ดังรูป ข.35
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36. ในหนาเอกสารวิชาการ จะพบรายงานเอกสารวิชาการ ดังรูป ข.36

รูป ข.36 แสดงหนารายงานเอกสารวิชาการ
37. เมื่อเลือกขอมูลจะพบหนารายละเอียดเอกสารวิชาการ ดังรูป ข.37
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38. ในหนากระบวนวิชา จะพบรายงานกระบวนวิชา ดังรูป ข.38

รูป ข.38 แสดงหนารายงานกระบวนวิชา
39. เมื่อเลือกขอมูลจะพบหนารายละเอียดกระบวนวิชา ดังรูป ข.39
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40. ในหนานักศึกษา จะพบรายงานนักศึกษา ดังรูป ข.40

รูป ข.40 แสดงหนารายงานนักศึกษา
41. เมื่อเลือกขอมูลจะพบหนารายละเอียดนักศึกษา ดังรูป ข.41

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved
รูป ข.41 แสดงหนารายละเอียดนักศึกษา

196
42. ในหนากิจกรรม จะพบรายงานกิจกรรม ดังรูป ข.42

รูป ข.42 แสดงหนารายงานกิจกรรม
43. เมื่อเลือกขอมูลจะพบหนารายละเอียดกิจกรรม ดังรูป ข.43
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44. ในหนาอาคารสถานที่ จะพบรายงานอาคารสถานที่ ดังรูป ข.44
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46. ในหนาครุภัณฑ จะพบรายงานครุภัณฑ ดังรูป ข.46

รูป ข.46 แสดงหนารายงานครุภัณฑ
47. เมื่อเลือกขอมูลจะพบหนารายละเอียดครุภัณฑ ดังรูป ข.47
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48. ในหนาการเงิน จะพบรายงานการเงิน ดังรูป ข.48

รูป ข.48 แสดงหนารายงานการเงิน
49. ในหนารายงานการประเมินตนเอง จะพบรายงานการประเมินตนเอง ดังรูป ข.49
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ภาคผนวก ค
ตัวอยางแบบประเมินผล
แบบประเมินผล
ผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สวนที่ 1 กรุณาใสเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
ขอ
รายการประเมิน
5 4 3 2 1
1 รูปแบบโดยรวม
2 เทคนิคที่ใช
3 ความเสถียรของระบบ
4 การบริหารระบบ
5 ความนาสนใจ
6 ความเปนระเบียบและถูกตองของขอมูล
7 การนําเสนอและบริการดานขอมูล
8 เครื่องมือในการคนหาขอมูล
9 วิธีการในการเขาถึงขอมูล
10 ความยากงายในการใชงาน
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สวนที่ 2 ขอเสนอแนะ
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…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินผล

ภาคผนวก ง
ตารางดัชนีคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม 2547
มีรายละเอียดดัชนีคุณภาพการศึกษา (KQI) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2547 ดังนี้
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 1
ตาราง ง.1 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 1
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการที่ดําเนินการสําเร็จ
ตามแผน
ความหมายของตัวบงชี้
สัดสวนคิดเปนรอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ที่สามารถดําเนินการจนสําเร็จลุลวงโดย
แผนปฏิบัติการจะตองสอดคลองกับภารกิจและ
นโยบายของมหาวิทยาลัยและสวนงาน ตัวบงชี้นี้
สะทอนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแปร
นโยบายสูการปฏิบัติ
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 2
ตาราง ง.2 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 2
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
อาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษ/ภาคนอกเวลาตอจํานวนอาจารยประจํา โดยคิด
ตามหลักเกณฑของทบวงมหาวิทยาลัย
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 3
ตาราง ง.3 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 3
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
สัดสวนของอาจารยที่มีวุฒปิ ริญญาเอก : ปริญญาโท :
ปริญญาตรี
ความหมายของตัวบงชี้
สัดสวนซึ่งคิดเปนจํานวนรอยละของอาจารยประจําที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโทและปริญญาตรี
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 4
ตาราง ง.4 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 4
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
สัดสวนของอาจารยที่ดํารงตําแหนง ศาสตราจารย:
รองศาสตราจารย: ผูช วยศาสตราจารย: อาจารย
ความหมายของตัวบงชี้
สัดสวนซึ่งคิดเปนจํานวนรอยละของอาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนง ศาสตราจารย: รองศาสตราจารย: ผูชวย
ศาสตราจารย: อาจารย
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 5
ตาราง ง.5 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 5
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
จํานวนอาจารยตอคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงระบบ
เครือขาย
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนอาจารยประจําเทียบกับจํานวนเครือ่ ง
คอมพิวเตอรทเี่ ชื่อมโยงระบบเครือขาย ที่สวนงานตาง
ๆ ไดจัดสรรใหอาจารยใชสําหรับการเรียนการสอน
ซึ่งถือวาเปนปจจัยเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อการสอน
และการนําเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหมมาใชในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษา
เปนศูนยกลางแหงการเรียนรู
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 6
ตาราง ง.6 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 6
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนของ
คณาจารย
ความหมายของตัวบงชี้
ความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ีตอคุณภาพการสอนของ
อาจารย โดยการใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับ
อาจารยแตละกลุมประเมินการสอนของอาจารยทั้งใน
ระหวางเรียนและเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 7
ตาราง ง.7 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 7
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
คาเฉลี่ยของคะแนนสอบเขาคิดเปนรอยละของ
คะแนนเต็ม
ความหมายของตัวบงชี้
คาเฉลี่ยของคะแนนสอบเขาของนักศึกษาในแตละ
สาขาวิชาคิดเปนรอยละเทียบกับคะแนนเต็ม ตัวบงชี้นี้
บงบอกถึงศักยภาพของนักศึกษาที่รับเขาในแตละ
สาขาวิชา ซึ่งอาจมีผลตอคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 8
ตาราง ง.8 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 8
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
รอยละของนักศึกษาที่เรียนตอในปสอง
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนนักศึกษาชั้นปที่หนึ่งที่เรียนตอในชัน้ ปที่สอง
คํานวณเปนรอยละ ซึ่งสะทอนถึงความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอคณะที่เลือกสอบเขา

Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved

204
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 9
ตาราง ง.9 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 9
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
รอยละของนักศึกษาที่พนสภาพเพราะผลการเรียนใน
ปที่หนึ่ง
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง ที่ตองพนสภาพการเปน
นักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ คํานวณ
เปนรอยละ ซึ่งสะทอนถึงประสิทธิผลในการใหความ
ชวยเหลือสนับสนุนดานวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัย
ใหกับนักศึกษาและอาจชี้ถึงคุณภาพการเรียนการสอน
อีกดวย
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 10
ตาราง ง.10 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 10
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
คาเฉลี่ยของ GPA ของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ความหมายของตัวบงชี้
คาเฉลี่ยของ Grade Point Average ของนักศึกษาที่
สําเร็จ การศึกษา ซึ่งบงชี้คุณภาพและประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนของแตละสาขาวิชา
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 11
ตาราง ง.11 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 11
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
รอยละของนักศึกษาที่ไดรับเกียรตินิยมตอนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษา
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับเกียรตินยิ ม
เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด คํานวณเปนรอยละ
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 12
ตาราง ง.12 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 12
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
รอยละของนักศึกษาที่เรียนสําเร็จตามหลักสูตรตอ
จํานวนที่รับเขา ริญญาตรี, ปริญญาโท ปริญญาเอก
ความหมายของตัวบงชี้

รอยละของนักศึกษาที่เรียนสําเร็จตามหลักสูตรตอ
จํานวนนักศึกษาที่รับเขาในแตละรุน ตัวบงชี้ตัวนี้
สะทอนถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการ
เรียนการสอน และในขณะเดียวกันอาจบงชี้
ประสิทธิผลของการสนับสนุนนักศึกษาอีกดวย

แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 13
ตาราง ง.13 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 13
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
จํานวนพื้นที่หอ งเรียน/หองปฏิบตั ิการตอนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทา
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนพื้นทีห่ อ งเรียน และหองปฏิบัติการที่ใชในการ
เรียนการสอนตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 14
ตาราง ง.14 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 14
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนตอ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ตอจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน ซึ่งจะ
บอกถึงความเหมาะสมดานการลงทุนพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาหรือมหาวิทยาลัยวามากนอยเพียงใด
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 15
ตาราง ง.15 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 15
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
Internet Bandwidth ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ความหมายของตัวบงชี้
Internet Bandwidth ของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ซึ่งจะ
บอกถึงความเหมาะสมดานการลงทุนพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาหรือมหาวิทยาลัยวามากนอยเพียงใด
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 16
ตาราง ง.16 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 16
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ความหมายของตัวบงชี้
งบลงทุนและงบดําเนินการที่ใชในการจัดซือ้ หนังสือ
วารสาร สิ่งพิมพ สื่อผสม (Multimedia) ตลอดจน
คาใชจายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟแวรและ
ฐานขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนและการศึกษาของ
นักศึกษาตอหนวยนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 17
ตาราง ง.17 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 17
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
คาใชจายของโสตทัศนูปกรณเพื่อใชในการเรียนการ
สอนตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ความหมายของตัวบงชี้
งบลงทุนและงบดําเนินการที่ใชในการจัดซือ้ หนังสือ
วารสาร สิ่งงบลงทุนและงบดําเนินการที่ใชในการ
จัดซื้อโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ในการเรียนการสอนตอ
หนวยนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 18
ตาราง ง.18 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 18
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
รอยละของกระบวนวิชาที่มกี ารเรียนการสอนผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ความหมายของตัวบงชี้
สัดสวนคิดเปนรอยละของกระบวนวิชาทีม่ ีการจัดการ
เรียนการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใน
รูปแบบ Online Learning (E-Learning) ทั้งนี้จะเปน
การสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย
มาชวยในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย และเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต (Lifelong Learning) ตอไปในอนาคต
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 19
ตาราง ง.19 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 19
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
มีการปฏิรปู กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและสงเสริมการสรางประสบการณจริง
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนกระบวนวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การคนควาอิสระ การทํา
โครงการ การศึกษาภาคสนาม การศึกษาภาคปฏิบัติ
การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และวิชาที่มกี าร
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (อาจรวมถึงหลักสูตร
แบบสหวิทยาการ) เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน
กระบวนวิชาทั้งหมดที่สาขาวิชาไดเปดสอนใน
หลักสูตรคํานวณเปนรอยละ
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 20
ตาราง ง.20 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 20
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู
ความหมายของตัวบงชี้
ผลการดําเนินการในการสงเสริมใหมีการวิจัยเกีย่ วกับ
หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่
จะชวยในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ตาม
แนวทางแหง พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 21
ตาราง ง.21 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 21
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
จํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของ
นักศึกษาปริญญาเอกที่ตีพิมพในวารสาร ที่มีผู
ประเมินอิสระตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาทั้งหมด
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญา
เอกที่จบการศึกษาในแตละปการศึกษาที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารที่มีผูประเมินอิสระ โดยมีเกณฑ
จําแนกเปนวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากลซึ่งเปน
วารสารนานาชาติที่มีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่
ยอมรับ ตัวบงชี้นี้สะทอนคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตลอดจนคุณภาพงานวิจัย
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 22
ตาราง ง.22 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 22
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
จํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของ
นักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเทียบเทาทั้งหมด
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญา
โทที่จบการศึกษาในแตละปการศึกษาที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรตอวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมดในป
นั้น ทั้งนี้มีเกณฑจําแนกระดับคุณภาพการตีพิมพและ
ใหคาน้ําหนักตางกัน ไดแก วารสารนานาชาติ การ
ประชุมวิชาการนานาชาติ วารสารระดับชาติ และการ
ประชุมวิชาการอื่น ๆ ในประเทศ ตัวบงชีน้ ี้สะทอน
คุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 23
ตาราง ง.23 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 23
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
รอยละการไดงานภายใน 1 ป รวมทั้งการประกอบ
อาชีพอิสระ และรอยละการเรียนตอระดับ
บัณฑิตศึกษา
ความหมายของตัวบงชี้
รอยละของบัณฑิตที่แจงวาไดถูกรับเขาทํางานและได
ริเริ่มกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา หรือไดถูก
รับเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภายในหนึ่งปนับ
จากวันที่สถาบันรับรองการจบการศึกษา ตัวบงชี้นี้
สะทอนคุณภาพของบัณฑิตทั้งในแงความตองการของ
ตลาดแรงงานและคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 24
ตาราง ง.24 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 24
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใช
บัณฑิต สํารวจภายใน 1 ป
ความหมายของตัวบงชี้
ความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต โดยพิจารณาจากผลการประเมินความรู ทักษะ
ความสามารถ และลักษณะพึงประสงคอื่น ๆ ที่อยูใน
ระดับดีขึ้นไป การสํารวจดําเนินภายในหนึง่ ปหลังจาก
ที่บัณฑิตสําเร็จการศึกษา ตัวบงชี้นี้สะทอนคุณภาพ
ของกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาตามหลักบัณฑิตพึงมีความรูคูคุณธรรม
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 25
ตาราง ง.25 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 25
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
จํานวนเงินที่จดั สรรเปนทุนการศึกษา
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนเงินทุนที่จัดสรรใหนกั ศึกษาในแตละป โดย
อาจแยกเปนทุนสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทาง
วิชาการ กีฬา และทุนชวยเหลือนักศึกษายากจน
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 26
ตาราง ง.26 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 26
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
งบประมาณทีใ่ ชในการสนับสนุนกิจกรรม คุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรมและทักษะชีวิต ตองบดําเนินการ
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนงบประมาณที่สถาบันไดจัดสรรไวสาํ หรับ
สนับสนุนกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
และทักษะชีวติ ตอนักศึกษา
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 27
ตาราง ง.27 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 27
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาตอ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการของงานกิจกรรม
นักศึกษาที่ดําเนินการในแตละปการศึกษาตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาทัง้ หมด
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 28
ตาราง ง.28 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 28
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ
คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและทักษะชีวิต
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม คุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรมและทักษะชีวิต ไดแก โครงการ
ดานกีฬา โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
ทักษะชีวิต โครงการสงเสริมวัฒนธรรม
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 29
ตาราง ง.29 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 29
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากภายนอกตออาจารย
ประจําทุกระดับ
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนเงินสนับสนุนในการทําวิจัยจากหนวยงานหรือ
แหลงตาง ๆ ภายนอกสถาบัน รวมทั้งจากงบประมาณ
แผนดิน ตออาจารยประจําทุกระดับ ซึ่งบงชี้ถึงสถาบัน
ไดรับปจจัยนําเขา (input) ดานการวิจัยอยางไร อัน
แสดงถึงศักยภาพในการระดมทรัพยากรของสถาบันที่
ไมใชงบประมาณแผนดิน และแสดงวาอาจารยใน
สถาบันมีศักยภาพดานการวิจัยมากนอยเพียงไร
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 30
ตาราง ง.30 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 30
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากภายในสถาบันตอ
อาจารยประจําทุกระดับ
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนเงินสนับสนุนในการทําวิจัยจากเงินรายไดของ
สถาบันตออาจารยประจําทุกระดับ ซึ่งบงชี้ถึงความ
มุงมั่นในการมุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยตาม
วิสัยทัศนโดยแสดงในรูปของการสนับสนุนดานการ
วิจัยวามากนอย เพียงไร
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 31
ตาราง ง.31 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 31
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรและงาน
สรางสรรคที่ประเมินโดยผูป ระเมินอิสระตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับ
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนบทความจากงานวิจยั ของอาจารยที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรและงานสรางสรรคที่ประเมินโดยผู
ประเมินอิสระตอจํานวนอาจารยทั้งหมด ทั้งนี้มีเกณฑ
จําแนกบทความจากงานวิจยั ตามระดับคุณภาพการ
ตีพิมพและใหคาน้ําหนักตางกัน ตัวบงชี้นสี้ ะทอน
คุณภาพและศักยภาพดานการวิจัยและการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 32
ตาราง ง.32 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 32
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
รอยละของงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการเรียน
การสอนหรือในวงธุรกิจอุตสาหกรรมหรือการพัฒนา
ประเทศ
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนบทความจากงานวิจยั ของอาจารยที่ไดนําไปใช
ประโยชนในการเรียนการสอนหรือในวงธุรกิจ
อุตสาหกรรมหรือการพัฒนาประเทศ
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 33
ตาราง ง.33 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 33
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
จํานวนเงินที่ใหบริการวิชาการแกชุมชนตอ
งบดําเนินการทั้งหมด
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนเงินงบประมาณที่เปนคาใชจายในการ
ใหบริการวิชาการแกชุมชนในแตละปตองบประมาณ
ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณสวนนี้รวมเอา
งบประมาณแผนดินและงบประมาณจากแหลงรายได
อื่น ๆ แตไมรวมงบดําเนินการในสวนบริการ
สาธารณสุขของโรงพยาบาล คํานวณเปนรอยละ
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 34
ตาราง ง.34 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 34
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
จํานวนครั้งของการเปนวิทยากรใหกับหนวยงานนอก
สถาบันตออาจารยประจําทั้งหมด
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนครั้งของการเปนวิทยากรใหกบั หนวยงานนอก
สถาบันตออาจารยประจําทัง้ หมด
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 35
ตาราง ง.35 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 35
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา
ทั้งหมด
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ
และกรรมการวิทยานิพนธนอกสถาบัน
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 36
ตาราง ง.36 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 36
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแกสังคม
และชุมชน
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนกิจกรรมและโครงการที่ใหบริการแกสังคม
และชุมชนในแตละป
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 37
ตาราง ง.37 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 37
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
งบประมาณดําเนินการที่ใชในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตองบดําเนินการทั้งหมด
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนเงินงบประมาณที่เปนคาใชจายในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมในแตละปตองบประมาณ
ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณสวนนี้รวมเอา
งบประมาณแผนดินและงบประมาณจากแหลงรายได
อื่น ๆ คํานวณเปนรอยละ
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 38
ตาราง ง.38 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 38
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
จํานวนกิจกรรมในการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนกิจกรรมและโครงการในการทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมแตละป
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 39
ตาราง ง.39 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 39
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
มีการพัฒนาและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
ความหมายของตัวบงชี้
กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาและสรางมาตรฐานดาน
ศิลปวัฒนธรรม ซึงอาจกําหนดจากจํานวนโครงการที่
เกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในแตละปที่
สะทอนถึงการพัฒนาและสรางมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 40
ตาราง ง.40 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 40
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนกิจกรรมและโครงการในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมแตละป
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 41
ตาราง ง.41 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 41
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
จํานวนครั้งในการเขารับการอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ/ประชุมวิชาการตอบุคลากร
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนครั้งในการเขารับการอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และประชุมวิชาการทั้งในและตางประเทศ
ของอาจารยและบุคลากรทุกระดับตอจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด ตัวบงชี้นี้แสดงถึงความมุงมั่นเอาใจใสในการ
พัฒนาบุคลากรซึ่งถือวาเปนทรัพยากรที่มคี วามสําคัญ
ยิ่งขององคกร และองคกรทีป่ ระสบความสําเร็จใน
ระดับสูงไดใหความสําคัญในเรื่องนี้มาก
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 42
ตาราง ง.42 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 42
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
รอยละของบุคลากรที่พึงพอใจตอสภาพการทํางาน
และงานที่ทํา
ความหมายของตัวบงชี้
จํานวนบุคลากรที่มีความพึงพอใจตอสภาพการทํางาน
และงานที่ทําในระดับดีขนึ้ ไป คํานวณเปนรอยละ ตัว
บงชี้นี้แสดงถึงขวัญและกําลังใจในการทํางานของ
บุคลากรอันจะนํามาซึ่งความมุงมั่นตั้งใจในการทํางาน
และใฝเรียนรูเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานให
ไดผลการดําเนินงานที่ดี
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 43
ตาราง ง.43 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 43
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอ
งบดําเนินการทั้งหมด
ความหมายของตัวบงชี้
อัตราสวนรอยละของงบประมาณหมวดเงินเดือนและ
คาตอบแทนของบุคลากร (ไมรวมเงินเดือนบุคลากร
หอพักและโรงพยาบาล) ตอคาใชจายทั้งหมด ซึ่งหมาย
รวมถึงงบดําเนินการรวมคาเสื่อมราคา ตัวบงชี้นี้เปน
ตัวบอกประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยวามีการบริหารการเงินและทรัพยากร
บุคคลอยางไร
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 44
ตาราง ง.44 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 44
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอ
งบดําเนินการทั้งหมด หรือจํานวนบุคลากรในการ
บริหารจัดการ (non-academic) ตอนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา
ความหมายของตัวบงชี้
อัตราสวนรอยละของงบประมาณหมวดเงินเดือนและ
คาตอบแทนของบุคลากรสายสนับสนุน ตอคาใชจาย
ทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึง งบดําเนินการรวมคาเสื่อม
ราคา ตัวบงชี้นี้เปนตัวบอกประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวามีการบริหารการเงิน
และทรัพยากรบุคคลอยางไร
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 45
ตาราง ง.45 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 45
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
รอยละของเงินเดือนอาจารยและนักวิจัยตอ
งบดําเนินการทั้งหมด
ความหมายของตัวบงชี้
อัตราสวนรอยละของงบประมาณหมวดเงินเดือนและ
คาตอบแทนของอาจารยและนักวิจยั ตอคาใชจาย
ทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึงงบดําเนินการรวมคาเสื่อม
ราคา ตัวบงชี้นี้เปนตัวบอกประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวามีการบริหารการเงิน
และทรัพยากรบุคคลอยางไร และเปนขอมูลสําคัญที่
หนวยงานงบประมาณจะใชเปนฐานในการคิดคํานวณ
และจัดสรรงบประมาณในรูปวงเงินรวมเปนกอน
(Block Grant) ตอไป

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved

219
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 46
ตาราง ง.46 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 46
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรตองบดําเนินการ
ทั้งหมด
ความหมายของตัวบงชี้
อัตราสวนรอยละของคาใชจา ยในการพัฒนาบุคลากร
ตอคาใชจายทัง้ หมด ซึ่งหมายรวมถึงงบดําเนินการ
รวมคาเสื่อมราคา ตัวบงชี้นี้เปนตัวบอกความมุงมั่นใน
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกประเภท
ซึ่งเปนการเสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแขงขันของมหาวิทยาลัยในระยะยาว
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 47
ตาราง ง.47 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 47
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
คาใชจายทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอรที่ใชในการ
เรียนการสอนตองบดําเนินการทั้งหมด
ความหมายของตัวบงชี้
งบลงทุนและงบดําเนินการที่ใชในการจัดซือ้ ระบบ
อุปกรณ ซอฟแวร และครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรอื่น ๆ
ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและคนควาของ
นักศึกษา คาจางบุคลากร คาเสื่อมราคาของอาคาร
สถานที่และอื่น ๆ ตองบดําเนินการทั้งหมด ตัวบงชี้นี้
เปนตัวบอกถึงความเหมาะสมดานการลงทุนพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved

220
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 48
ตาราง ง.48 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 48
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดตอ
งบดําเนินการทั้งหมด
ความหมายของตัวบงชี้
งบลงทุนและงบดําเนินการที่ใชในการจัดซือ้ หนังสือ
วารสาร สื่อสิ่งพิมพ สื่อผสม (Multimedia) และอื่น ๆ
ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ซอฟแวร และฐานขอมูลอิเล็กโทรนิก เพื่อการสืบคน
และการศึกษาของนักศึกษา คาจางบุคลากร คาเสื่อม
ราคาของอาคารสถานที่และอื่น ๆ ตองบดําเนินการ
ทั้งหมด ตัวบงชี้นี้เปนตัวบอกถึงความเหมาะสมดาน
การลงทุนพัฒนาหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 49
ตาราง ง.49 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 49
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของ
สวนกลางตองบดําเนินการทัง้ หมด
ความหมายของตัวบงชี้
อัตราสวนรอยละของงบประมาณในหมวดแผนงาน
บริหารการศึกษาในสวนที่อยูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานอธิการบดี (ไมรวมงบประมาณในการ
บริหารหอพักและโรงพยาบาล) ตอคาใชจา ยทั้งหมด
ซึ่งหมายรวมถึงงบดําเนินการรวมคาเสื่อมราคา ตัว
บงชี้นี้เปนตัวบอกประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ
เปนอยางดีวา มีการจัดสรรงบประมาณดานการเรียน
การสอนและการวิจยั ใหกับหนวยปฏิบัติ คือ คณะและ
ภาควิชาเหมาะสมเพียงไร
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 50
ตาราง ง.50 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 50
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
ความหมายของตัวบงชี้
รายไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัยหลังจากทีห่ ักคาใชจาย
ดําเนินการออกหมดแลวคิดเปนรอยละของ
งบดําเนินการ ตัวบงชี้ดังกลาวใชบงบอกเสถียรภาพ
ทางการเงินและศักยภาพดานการเงินของมหาวิทยาลัย
ในระยะยาว
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 51
ตาราง ง.51 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 51
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
งบประมาณดําเนินการจริงตอนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา
ความหมายของตัวบงชี้
งบประมาณดําเนินการทั้งหมดรวมคาเสื่อมราคาตอ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ซึ่งเทากับ
ตนทุนการผลิตจริงนั่นเอง โดยสวนใหญการคํานวณ
ตนทุนในระดับสาขาวิชาหรือกลุมสาขาวิชา จะมี
ความหมายที่ชดั เจนกวาการดูภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ดังกลาวแสดงถึงประสิทธิภาพในการผลิต
บัณฑิตและความสามารถของผูบริหาร และนําไปสู
การจัดสรรงบประมาณของรัฐอยางเหมาะสมและเปน
ธรรม
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 52
ตาราง ง.52 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 52
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
คาเสื่อมราคาตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ความหมายของตัวบงชี้
คาใชจายแฝงจากการลงทุนในสิ่งปลูกสรางและ
ครุภัณฑที่มีอายุการใชงานจํากัดที่จะตองนํามาคิดรวม
เปนสวนหนึ่งของงบดําเนินการในแตละป โดยยึด
แนวทางการคํานวณคาเสื่อมราคาตามหลักเกณฑและ
วิธีปกติของบริษัทผูตรวจสอบบัญชีมาตรฐาน คิด
เทียบกับจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใชบอก
ตนทุนที่แทจริงการผลิตบัณฑิต
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 53
ตาราง ง.53 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 53
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
รอยละของเวลาการใชหองเรียน/หองปฏิบัติการตอ
เวลาทําการ
ความหมายของตัวบงชี้
อัตราสวนจํานวนชัว่ โมงในการใชหองเรียน/
หองปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน และการวิจยั ตอ
เวลาทําการ 35 ชั่วโมง โดยคํานวณเปนรอยละ ตัวบงชี้
นี้บงบอกถึงประสิทธิภาพของใชเครื่องมือและ
ครุภัณฑวามีความคุมคาตองบลงทุนมากนอยเพียงไร
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 54
ตาราง ง.54 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 54
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
รอยละของการใชเครื่องมือ/ครุภัณฑการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการตอเวลาทําการ
ความหมายของตัวบงชี้
อัตราสวนจํานวนชัว่ โมงในการใชเครื่องมือและ
ครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน การวิจยั และการ
บริการวิชาการ ตอเวลาทําการ 35 ชั่วโมง โดยคํานวณ
เปนรอยละ ตัวบงชี้นี้บงบอกถึงประสิทธิภาพของใช
เครื่องมือและครุภัณฑวามีความคุมคาเพียงไร
แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 55
ตาราง ง.55 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 55
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
ความหมายของตัวบงชี้
การมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากรายงานการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในที่อาจแสดงถึงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 56
ตาราง ง.56 แสดงรายละเอียดตัวบงชี้ หมายเลข 56
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้
ชื่อของตัวบงชี้
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ความหมายของตัวบงชี้
ประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยตามเปาหมายทีก่ ําหนด โดยอาจวัดในรูป
ของรอยละของคณะ/สํานัก/สถาบัน ที่ผานการ
ประเมินในระดับดีขึ้นไป
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ภาคผนวก จ
รายการตรวจสอบคุณภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม 2547
มีรายละเอียดรายการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit Checklist) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปการศึกษา 2547 ดังนี้
ตาราง จ แสดงรายละเอียดรายการตรวจสอบคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)
องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย กลยุทธ และแผน
1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงค
1.1.1 มีการเผยแพรปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยให
บุคลากรรับทราบและเขาใจ
1.1.2 มีการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงคของคณะ
1.1.3 มีการเผยแพรวิสยั ทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงคของคณะใหบคุ ลากรรับทราบและ
เขาใจ
1.2 นโยบายและกลยุทธ
1.2.1 มีการกําหนดนโยบายและกลยุทธของคณะ
1.2.2 มีการเผยแพรนโยบายและกลยุทธของคณะใหบุคลากรรับทราบและเขาใจ
1.3 แผน การดําเนินการตามแผน การประเมินแผน
1.3.1 มีการจัดทําแผนระยะ 5 ปที่สอดคลองกับนโยบาย/กลยุทธของคณะและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
1.3.2 มีการจัดทําแผนการจัดการการเรียนการสอน (แผนประจําป)
1.3.3 มีการจัดทําแผนการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา (แผนประจําป)
1.3.4 มีการจัดทําแผนการวิจัย (แผนประจําป)
1.3.5 มีการจัดทําแผนการบริการวิชาการแกชุมชน (แผนประจําป)
1.3.6 มีการจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม (แผนประจําป)
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ตาราง จ แสดงรายละเอียดรายการตรวจสอบคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตอ)
รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)
1.3.7 มีการติดตามและประเมินแผน (แผนประจําป)
องคประกอบที่ 2 : การเรียนการสอน
2.1 อาจารย
2.1.1 มีระเบียบปฏิบัติในการรับสมัครและคัดเลือกอาจารยเขาทํางาน
2.1.2 มีการกําหนดคุณสมบัติและภาระงานของอาจารย
2.1.3 มีการประเมินอาจารยตามภาระงานที่กําหนด
2.1.4 มีการพัฒนาอาจารย
2.2 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
2.2.1 มีระเบียบปฏิบัติในการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน
2.2.2 มีการกําหนดคุณสมบัติและภาระงานของบุคลากร
2.2.3 มีการประเมินบุคลากรตามภาระงานที่กําหนด
2.2.4 มีการพัฒนาบุคลากร
2.3 นักศึกษา
2.3.1 มีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาตามที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด
2.3.2 มีระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกนักศึกษา
2.3.3 มีการประเมินผลการคัดเลือกนักศึกษา
2.3.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
2.4 หองเรียนและหองปฏิบตั ิการ
2.4.1 มีหองเรียนและหองปฏิบัติการ
2.4.2 มีการวางแผนการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการ
2.4.3 มีการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการตามแผนที่กาํ หนด
2.4.4 มีการบํารุงรักษาหองเรียนและหองปฏิบัติการ
2.4.5 มีการประเมินสภาพและประสิทธิภาพการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการ
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ตาราง จ แสดงรายละเอียดรายการตรวจสอบคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตอ)
รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)
2.4.6 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงสภาพและประสิทธิภาพการใชหองเรียนและ
หองปฏิบัติการ
2.5 อุปกรณและสื่อการเรียนการสอน
2.5.1 มีอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน
2.5.2 มีการวางแผนการใชและบํารุงรักษาอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน
2.5.3 มีการใชและบํารุงรักษาอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน
2.5.4 มีการประเมินการใชและบํารุงรักษาอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน
2.5.5 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดหา การใชและบํารุงรักษาอุปกรณและสื่อการ
เรียนการสอน
2.6 หองสมุด
2.6.1 มีตํารา วารสาร และแหลงสารนิเทศที่ทันสมัย
2.6.2 มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนในหองสมุด
2.6.3 มีการประเมินการใชหองสมุด
2.6.4 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาหองสมุด
2.7 หลักสูตร
2.7.1 มีหลักสูตรที่ผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2.7.2 มีการบริหารจัดการหลักสูตร
2.7.3 มีการประเมินและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร
2.7.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
2.8 กระบวนการเรียนการสอน
2.8.1 มีการจัดทําประมวลรายวิชา (Course Syllabus) และแผนการสอน (Teaching Plan)
2.8.2 มีการสอนตามแผนการสอน
2.8.3 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.8.4 มีการประเมินการเรียนการสอน
2.8.5 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการเรียนการสอน
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ตาราง จ แสดงรายละเอียดรายการตรวจสอบคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตอ)
รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)
2.9 การวัดและประเมินผลการเรียน
2.9.1 มีการกําหนดวิธีและเกณฑการวัดและประเมินผล
2.9.2 มีการวัดผลตามวิธีและเกณฑที่กําหนดโดยผานการรับรองของภาควิชาและคณะ
2.9.3 มีการประเมินการวัดผล
2.9.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการวัดผล
2.10 บัณฑิต
2.10.1 มีการประสานและสรางความสัมพันธกับศิษยเกาอยางตอเนื่อง
2.10.2 มีการติดตามคุณภาพบัณฑิต
2.10.3 มีการนําผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตมาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
องคประกอบที่ 3 : การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
3.1 ทรัพยากรบุคคลดานการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
3.1.1 มีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา
3.1.2 มีที่ปรึกษากิจกรรม/ชมรม
3.1.3 มีอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา
3.1.4 มีองคกรนักศึกษาดําเนินงาน
3.2 ปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
3.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
3.2.2 มีการแสวงหาทุนและจัดสรรเพื่อเปนทุนการศึกษา
3.2.3 มีสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
3.3 กระบวนการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
3.3.1 มีการวางแผนดําเนินงานพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
3.3.2 มีการกําหนดกิจกรรมพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาตามแผนที่กําหนด
3.3.3 มีการติดตามผลการเรียนและคุณภาพชีวิตนักศึกษา
3.3.4 มีการใหคําปรึกษาเพือ่ ชวยแกปญหาใหนกั ศึกษา
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ตาราง จ แสดงรายละเอียดรายการตรวจสอบคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตอ)
รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)
3.3.5 มีการแนะแนวอาชีพใหนกั ศึกษา
3.3.6 มีการประเมินผลงานพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
3.3.7 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 : การวิจัย
4.1 กลุมวิจยั และผูชวยวิจยั
4.1.1 มีกลุมวิจัย
4.1.2 มีผูชวยวิจยั
4.1.3 มีการวางแผนการดําเนินงานของกลุมวิจัย
4.1.4 มีการดําเนินงานของกลุมวิจยั
4.1.5 มีการประเมินผลงานกลุมวิจยั
4.1.6 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนากลุมวิจยั
4.2 ผูวิจัย
4.2.1 มีการดําเนินการดานการวิจยั ของอาจารย
4.2.2 มีการประเมินผลงานวิจยั ของอาจารย
4.2.3 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาทักษะและความสามารถดานการวิจยั ของอาจารย
4.3 ปจจัยเกื้อหนุนการวิจยั
4.3.1 มีการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานเพื่อสนับสนุนการวิจัย
4.3.2 มีการแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจยั จากแหลงภายนอก
4.3.3 มีหองปฏิบัติการและครุภัณฑการวิจัย
4.3.4 มีงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยั
4.3.5 มีระบบฐานขอมูลเกีย่ วกับแหลงทุนและการบริหารงานวิจัย
4.4 การบริหารและกระบวนการวิจยั
4.4.1 มีหนวยงาน บุคลากร และคณะกรรมการดูแลดานการวิจยั
4.4.2 มีการกําหนดทิศทางและวางแผนงานการวิจัย
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ตาราง จ แสดงรายละเอียดรายการตรวจสอบคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตอ)
รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)
4.4.3 มีการดําเนินงานวิจยั ตามทิศทางและแผนทีก่ ําหนด
4.4.4 มีการเชื่อมโยงการวิจัยกับการเรียนการสอน
4.4.5 มีการประเมินการบริหารการวิจยั
4.4.6 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนงานวิจัย
องคประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการแกชมุ ชน
5.1 ทรัพยากรบุคคลดานการบริการวิชาการแกชุมชน
5.1.1 มีบุคลากร และคณะกรรมการดูแลดานการบริการวิชาการแกชมุ ชน
5.1.2 มีการมอบหมายงานของบุคลากรสนับสนุนการบริการวิชาการแกชุมชน
5.1.3 มีการดําเนินการดานการบริการวิชาการของอาจารยและบุคลากรสนับสนุนการบริการ
วิชาการแกชุมชน
5.1.4 มีการประเมินผลการดําเนินการอาจารยและบุคลากรสนับสนุนการบริการวิชาการแก
ชุมชน
5.1.5 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาทักษะและความสามารถของอาจารยและบุคลากร
สนับสนุนการบริการวิชาการแกชุมชน
5.2 ปจจัยเกื้อหนุนการบริการวิชาการแกชุมชน
5.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการแกชุมชน
5.2.2 มีหองปฏิบัติการและ/หรือครุภณ
ั ฑการบริการวิชาการแกชุมชน
5.2.3 มีระบบฐานขอมูลเกีย่ วกับการบริการวิชาการแกชุมชน
5.3 การบริหารและกระบวนการบริการวิชาการแกชุมชน
5.3.1 มีการวางแผนดําเนินการบริการวิชาการแกชุมชน
5.3.2 มีการบริการวิชาการแกชุมชนตามแผนที่กําหนด
5.3.3 มีการประเมินผลการบริหารการบริการวิชาการแกชุมชน
5.3.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริการวิชาการแกชุมชน
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องคประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
6.1 ทรัพยากรบุคคลดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
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ตาราง จ แสดงรายละเอียดรายการตรวจสอบคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตอ)
รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)
6.1.1 มีบุคลากร และคณะกรรมการดูแลดานการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
6.1.2 มีการมอบหมายงานของบุคลากรที่รับผิดชอบดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
6.2 ปจจัยเกื้อหนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
6.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานเพื่อสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
6.2.2 มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
6.3 กระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
6.3.1 มีการวางแผนดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
6.3.2 มีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมตามแผนที่กําหนด
6.3.3 มีการประเมินผลการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
6.3.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานทํานุบํารุงศิลปและอนุรักษสิ่งแวดลอม
องคประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
7.1 ผูบริหาร
7.1.1 มีระเบียบปฏิบัติในการใหไดมาซึ่งผูบริหาร
7.1.2 มีการประเมินผูบริหาร
7.1.3 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาทักษะการบริหาร
7.2 บุคลากรสนับสนุนการบริหารและการจัดการ
7.2.1 มีระเบียบปฏิบัติในการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรสนับสนุนการบริหาร
7.2.2 มีการกําหนดคุณสมบัติและภาระงานของบุคลากรสนับสนุนการบริหาร
7.2.3 มีการประเมินบุคลากรสนับสนุนการบริหาร
7.2.4 มีการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการบริหาร
7.3 ปจจัยเกื้อหนุนการบริหารและการจัดการ
7.3.1 มีสถานที่และครุภณ
ั ฑสําหรับการบริหารและการจัดการ
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ตาราง จ แสดงรายละเอียดรายการตรวจสอบคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตอ)
รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)
7.3.2 มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารและการจัดการ
7.3.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
7.4 ระบบบริหาร
7.4.1 มีนโยบายการบริหารคณะที่ชัดเจนและสอดคลองกับมหาวิทยาลัย
7.4.2 มีโครงสรางการบริหารที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพ
7.4.3 มีการสื่อสารภายในหนวยงานที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
7.4.4 บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงาน
7.4.5 มีการดูแลบุคลากรอยางเหมาะสม
7.4.6 มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของที่ทํางานอยางสม่ําเสมอ
7.4.7 มีการประเมินผลการบริหาร
7.4.8 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหาร
องคประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
8.1 กระบวนการแสวงหาทรัพยากรการเงิน
8.1.1 มีการกําหนดแผนการแสวงหาแหลงเงินจากแหลงตาง ๆ
8.1.2 มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
8.1.3 มีการประเมินผลการดําเนินงานแสวงหาแหลงเงิน
8.1.4 มีการนําผลการประเมินมาทบทวนและปรับปรุงแผนงานแสวงหาแหลงเงิน
8.2 กระบวนการบริหารการเงินและงบประมาณ
8.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนดําเนินการของคณะ
8.2.2 มีการติดตามและประเมินผลการใชงบประมาณ
8.2.3 มีระบบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
8.2.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการจัดสรรงบประมาณ
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องคประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ทรัพยากรบุคคลดานการประกันคุณภาพ
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ตาราง จ แสดงรายละเอียดรายการตรวจสอบคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตอ)
รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)
9.1.1 มีบุคลากร และคณะกรรมการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในหนวยงาน
9.1.2 มีการประเมินบุคลากรที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพ
9.1.3 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพ
9.2 ปจจัยเกื้อหนุนการประกันคุณภาพ
9.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน
9.2.2 มีสถานที่และครุภณ
ั ฑเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ
9.2.3 มีระบบฐานขอมูลเกีย่ วกับการประกันคุณภาพ
9.3 กระบวนการประกันคุณภาพ
9.3.1 มีการวางแผนดําเนินการประกันคุณภาพ
9.3.2 มีระเบียบปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน
9.3.3 มีการประกันคุณภาพภายในตามแผนที่กําหนด
9.3.4 มีการพัฒนาฐานขอมูลดานประกันคุณภาพภายในที่สามารถเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย
9.3.5 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน
9.3.6 มีการเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก
9.3.7 มีการประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
9.3.8 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการประกันคุณภาพภายใน
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ

นายกานต คงบรรทัด

วัน เดือน ปเกิด

4 มกราคม 2521

ประวัติการศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2542
ประสบการณ
พฤษภาคม พ.ศ. 2543 – กันยายน พ.ศ. 2543
เจาหนาที่ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร ศูนยสารสนเทศดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
เมษายน พ.ศ. 2544 – เมษายน พ.ศ.2545
ผูชวยนักวิจัย ศูนยวจิ ัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พฤษภาคม พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
karn@chiangmai.ac.th

Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved

