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ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ศปศ.)
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน

คานา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ประจาปี การศึกษา 2552 พัฒนาขึ้น
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ษา (สมศ.)
(องค์การมหาชน) รวมทั้งกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงาน
ก.พ.ร. เพื่อใช้เป็ นแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน
เนื้อหาของคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 บท ได้แก่ กระบวนการประเมิ นคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางการจัดทารายงานประเมินตนเอง และแนวทางการจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จึงหวังว่า คู่มือฯ ฉบับนี้ จะอานวยประโยชน์ต่อผูเ้ กี่ยวข้องตามสมควร
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประกันคุณภาพจาเป็ นต้องมีการพัฒนาอย่า งต่อเนื่อง ดังนั้น หากหน่วยงาน
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การศึกษาก็จะปรับปรุ งคู่มือฯ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ดงั กล่าวต่อไป
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บทที่ 1
นโยบายและกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิ ราชกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคานึงถึงบริ บท
ของมหาวิทยาลัยและความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่กากับดูแลด้านคุณภาพการศึกษา ซึ่ งได้แก่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) รวมทั้งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดังนี้
1. พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับกระบวนการดาเนินการ
ภายในที่มีอยู่ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทาหน้าที่วางระบบ กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ
2. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้สาขาวิชา สานัก สถาบัน กอง และศูนย์ต่างๆ จัดตั้งคณะกรรมการ หรื อ
คณะทางานด้านคุณภาพขึ้นภายในหน่วยงาน เพื่อกระตุน้ ให้มีการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างทัว่ ถึง
3. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้า มามีส่วน ร่ วมในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่ วมในการสร้างระบบประกันคุณภาพ
ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ ายที่มีส่วนในการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น
5. ส่ งเสริ ม ให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
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การพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิ ทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิ ราช พัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึดหลักการดาเนินงาน
เป็ น 3 ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ โดยมีการพัฒนา
รู ปแบบระบบประกันคุณภาพ ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ให้ทนั ต่อ สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอกและสามารถเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในและภายนอกได้ มหาวิทยาลัย
จึงพัฒนาปรับปรุ งกลไกการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถวัดผลลัพธ์การดาเนินงานที่
ตอบสนองความต้องการจากภายนอก ได้แก่ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
การพัฒนาปรับปรุ ง ตัวบ่งชี้ ในระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาจุดเน้น
ของมหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิ ราช คือ กลุ่มผลิ ตบัณฑิตและพัฒนาสั งคม โดยมี ส่วนประกอบสาคัญ ที่นามา
พิจารณา คือ ตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสองของ สมศ. ตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ . และตัวชี้วดั ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของ สานักงาน
ก.พ.ร. ประจาปี งบประมาณ 2552
นอกจากนี้ เพื่อให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ทนั ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้ นปี การศึกษาของมหาวิทยาลัย จึ งได้กาหนด
ปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ไว้ดงั ต่อไปนี้
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ปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2552
เปรียบเทียบปี งบประมาณ
กับปี การศึกษา

ปี งบประมาณ

ต.ค. 51
–
มิ.ย. 52

ปี งบประมาณ 2552 (ต.ค.51 – ก.ย. 52)

ก.ค.
53

ส.ค. ก.ย. ต.ค.
53 53 53

ก.ค.
53

ส.ค. ก.ย. ต.ค.
53 53 53

ปี งบประมาณถัดไป
ปี การศึกษา 2552 (ก.ค. 52 – มิ.ย. 53)

ปี การศึกษา

แผนกิจกรรม

ก.ค. 52 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
(เปิ ดภาค 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53
การศึกษา)

ต.ค. 51
–
มิ.ย. 52

1. ศปศ . กาหนดตารางรวบรวม
ข้อมูลตาม common data set
และตามตัวบ่งชี้
2. - จัดประชุมชี้แจงกรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และเผยแพร่ ความรู้ดา้ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ให้แก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
- จัดอบรมเพื่อสร้าง /พัฒนาผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
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แผนกิจกรรม

ต.ค. 51
–
มิ.ย. 52

3. ผูร้ วบรวมข้อมูลส่ วนกลาง
เผยแพร่ ขอ้ มูลในตัวบ่งชี้ที่
รวบรวมตา มปี งบประมาณ
ประจาปี งบประมาณ 2552 บน
เว็บไซต์ / QMIS
4. ผูร้ วบรวมข้อมูลส่ วนกลาง
รวบรวมข้อมูลในตัวบ่งชี้ที่
จัดเก็บตามปี การศึกษา ประจาปี
การศึกษา 255 2 และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ / QMIS
5. ผูร้ วบรวมข้อมูลส่ วนกลางและ
สาขาวิชา /หน่วยงาน ตรวจทาน
ความถูกต้องของข้อมูล
6. สาขาวิชา / หน่วยงาน จัดทา
SAR และเตรี ยมรับการประเมิน
7. สาขาวิชา / หน่วยงานส่ ง SAR
พร้อมเสนอ รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกให้ ศปศ.
8. ศปศ. ทาบทามและเสนอแต่งตั้ง
กรรมการ ประเมิน ฯ ระดับ
สาขาวิชา / หน่วยงาน
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แผนกิจกรรม

ต.ค. 51
–
มิ.ย. 52

9. จัดปฐมนิเทศกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
10. ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา /
หน่วยงาน

11. ศปศ . นาข้อมูลต่างๆ และผล
การประเมินจากสาขาวิชา
/
หน่วยงาน เพื่อ จัดทา SAR
ระดับมหาวิทยาลัย เตรี ยมรับ
การประเมิน
12. ศปศ. ทาบทามและเสนอแต่งตั้ง
กรรมการประเมินฯ ระดับ
มหาวิทยาลัย
13. ประเมินคุณภาพ การศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัย
14. จัดการประชุม
/ สัมมนา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่าง
กรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ก.ค. 52
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
(เปิ ดภาค
52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53
การศึกษา)

ก.ค.
53

ส.ค. ก.ย. ต.ค.
53 53 53
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แผนกิจกรรม

ต.ค. 51
–
มิ.ย. 52

ก.ค. 52
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
(เปิ ดภาค
52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53
การศึกษา)

ก.ค.
53

ส.ค. ก.ย. ต.ค.
53 53 53

15. สรุ ปผลการประเมินเพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อนา
ข้อเสนอแนะไปจัดทาแผน /
มาตรการปรับปรุ งและพัฒนา
16. จัดส่ งรายงานการประกัน
คุณภาพประจาปี (SAR และผล
การประเมินระดับมหาวิทยาลัย )
ให้ สกอ . ภายใน 120 วัน นับ
จากสิ้ นปี การศึกษา
หมายเหตุ 1. ปี การศึกษาของมสธ. เริ่ ม 1 กรกฎาคม
สิ้นสุด 30 มิถุนายน ของปี พ.ศ. ถัดไป
2. ปี งบประมาณ
เริ่ ม 1 ตุลาคม
สิ้นสุด 30 กันยายน ของปี พ.ศ. ถัดไป
3. ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2546 ข้อ 7 (4) กาหนดให้ ... สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้ อง
จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภ าพภายในเสนอต่ อสานักงานคณะกรรมกา รการอุดมศึกษา ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ ้นปี การศึกษาของแต่ ละสถานศึกษา และเปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชน...

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปี ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มีแนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. ดาเนินการประเมินคุณภาพ การศึกษา ภายใน ทั้งระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน ใช้
ระยะเวลาดาเนินการ ประมาณ 2-3 วัน
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1 การประเมินระดับหน่วยงาน ให้แต่ละสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่ งประกอบด้วย ผูป้ ระเมิน ที่ผา่ นการฝึ กอบรม หลักสูตร ผู ้
ประเมินฯของ สกอ. ประมาณ 3 คนโดยมีผปู ้ ระเมินภายนอก มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ แต่ละ
หน่วยงานสามารถพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผูผ้ า่ นการฝึ กอบรมผูป้ ระเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน จากเว็บไซต์
ของ สกอ . หรื อเว็บ ไซต์ของศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ศูนย์ประสานงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษานาเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป
2.2 การประเมินในระดับมหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผูป้ ระเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผา่ นการอบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินของ สกอ . จานวน
3 – 5 คน และผูป้ ระเมินที่เป็ นบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยที่ผา่ นการอบรมหลักสูตรของ สกอ . อีกจานวน
1- 2 คน เพื่อทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย

ความเชื่อมโยงของตัวบ่ งชี้การประเมินคุณภาพภายในกับภายนอก
การกาหนด ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิ ราช
คานึงถึงความเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ของ สกอ. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกรอบ
การประเมินผลของ ก.พ.ร. เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการจัดเก็บข้อมูล
และลดความซ้ าซ้อน
ของการดาเนินงาน โดยใช้ตวั บ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ . เป็ นหลักและเพิ่มเติมด้วยตัวบ่งชี้
ของ สมศ . และ ก .พ.ร. ( ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมจาก สกอ . จะกาหนดรหัสตัวบ่งชี้เป็ นทศนิยม 2 ตาแหน่ง )
รายละเอียดการเชื่อมโยงแสดงได้ดงั นี้

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน (2 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่ งชี้
 มีการกาหนดปรัชญา หรื อปณิ ธาน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
แผนดาเนินงาน และมีการกาหนดตัว
บ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็ จของการ
ดาเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
(กระบวนการ)
 ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัว
บ่งชี้ ของการปฏิบตั ิงานที่กาหนด
(ผลผลิต)
รวม

มสธ.
ปี การศึกษา 2552
1.1

1.2

สกอ.
1.1

ความเชื่อมโยงของตัวบ่ งชี้
สมศ.
5.3

ก.พ.ร.
-

1.2

-

-

ก.พ.ร.
-

2

องค์ ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (11 + 9 = 20 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่ งชี้
 มีระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริ หารหลักสูตร (กระบวนการ)
 มีกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ (กระบวนการ)
 มีโครงการหรื อกิจกรรมที่สนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตร และการเรี ยนการ
สอน ซึ่งบุคคล องค์กรและชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่ วม (กระบวนการ)
 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจานวนอาจารย์ประจา (ปัจจัยนาเข้า)
 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิ
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก
(ปัจจัยนาเข้า)
 สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ปัจจัยนาเข้า)
 มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
(กระบวนการ)
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

มสธ.
ปี การศึกษา 2552
2.1

สกอ.
2.1

ความเชื่อมโยงของตัวบ่ งชี้
สมศ.
-

2.2

2.2

6.6

17

2.3

2.3

-

-

งดเว้ นการประเมิน

2.4

6.2

-

2.5

2.5

6.3

-

2.6

2.6

6.4

-

2.7

2.7

6.5

16

9

องค์ ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้
 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์
ประจาทาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอน (กระบวนการ)
 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่
ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (ผลผลิต)
 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือน
เริ่ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์ (ผลผลิต)
 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณั ฑิต
(ผลผลิต) *
 ร้อยละของนักศึกษาหรื อศิษย์เก่าที่
สาเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา ที่
ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริ ยธรรม กีฬา สุขภาพ และด้าน
สิ่ งแวดล้อมในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ (ผลผลิต)
 จานวนวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการ
ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติภายใน
รอบปี การศึกษา (ผลผลิต)
 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์
ปริ ญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อจานวน
วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาโททั้งหมด
(ผลผลิต)
 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
ต่อหลักสู ตรทั้งหมด (ปัจจัยนาเข้า)
 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่ ง
สนับสนุนการเรี ยนรู้ (ปัจจัยนาเข้า)
 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบ
ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์
สารสนเทศต่อชุดวิชา(ปัจจัยนาเข้า)

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

สกอ.
2.8

ความเชื่อมโยงของตัวบ่ งชี้
สมศ.
-

ก.พ.ร.
-

2.9

2.9

1.1

4.1.1(1)

2.10

2.10

1.3

-

2.11

2.11

1.4

6.1

2.12

2.12

1.5

-

2.12.1

-

1.6

-

2.12.2

-

1.7

4.1.4

2.12.3

2.1 (6)

6.1

-

2.12.4

-

6.7

-

งดเว้ นการประเมิน

-

6.9

-

มสธ.
ปี การศึกษา 2552
2.8
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องค์ ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้
 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาตรง
สาขาที่สาเร็ จการศึกษา (ผลผลิต)
 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่
ได้นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั หน้าที่
การงาน (ผลผลิต)
 คุณภาพของหลักสูตรการจัดการศึกษา
ของ มสธ . ตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาทางไกลของ กระทรวง
ศึกษาธิการ (ปัจจัยนาเข้า) **
 คุณภาพการถ่ายทอดความรู ้ในระบบ
การศึกษาทางไกลให้แก่นกั ศึกษา
(กระบวนการ) **
 คุณภาพของการวัดและประเมินผล ใน
ระบบการศึกษาทางไกล
(กระบวนการ) **
รวม

สกอ.
-

ความเชื่อมโยงของตัวบ่ งชี้
สมศ.
1.2

ก.พ.ร.
4.1.2 (1)

2.12.7

-

-

4.1.2(2)

2.12.8

-

6.10

-

2.12.9

-

6.11

3.1

2.12.10

-

6.12

3.2

มสธ.
ปี การศึกษา 2552
2.12.6

11 + 9 = 20

หมายเหตุ * ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา
** ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

องค์ ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิตนักศึกษา (2 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่ งชี้

มสธ.
ปี การศึกษา 2552
3.1

สกอ.
3.1

ความเชื่อมโยงของตัวบ่ งชี้
สมศ.
-

ก.พ.ร.
-

 มีการจัดบริ การแก่นิสิตและศิษย์เก่า
(กระบวนการ) *
 มีการส่ งเสริ มกิจกรรมนิ สิตครบถ้วน
3.2
3.2
และสอดคล้อง กับคุณลักษณะของ
บัณฑิต ที่พึงประสงค์ (กระบวนการ) *
รวม
2
หมายเหตุ * ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ ประกอบที่ 4 การวิจยั (4 + 2 = 6 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่ งชี้

มสธ.
ปี การศึกษา 2552
4.1

สกอ.
4.1

ความเชื่อมโยงของตัวบ่ งชี้
สมศ.
-

ก.พ.ร.
-

 มีการพัฒนาระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ (กระบวนการ) *
 มีระบบบริ หารจัดการความรู้จาก
4.2
4.2
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์
(กระบวนการ) *
 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน
4.3
4.3
2.2, 2.3
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์ประจา
และบุคลากรวิจยั (ปัจจัยนาเข้า)
 ร้อยละของงานวิจยั
และงาน
4.4
4.4
2.1
4.2
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
สิ ทธิบตั ร หรื ออนุสิทธิบตั ร และ/หรื อ
นาไปใช้ประโยชน์ท้งั ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติต่อจานวนอาจารย์
ประจาและบุคลากรวิจยั (ผลผลิต)
 ร้อยละของอาจารย์ประจาและบุคลากร
4.4.1
2.4, 2.5
วิจยั ที่ได้รับทุนทาวิจยั
และงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรวิจยั (ปัจจัยนาเข้า)
 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เข้าร่ วม
4.4.2
5.9
ประชุมวิชาการและ /หรื อนาเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (ปัจจัยนาเข้า)
รวม
4+2=6
หมายเหตุ * ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม (5 + 2 = 7 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่ งชี้

มสธ.
ปี การศึกษา 2552
5.1

สกอ.
5.1

ความเชื่อมโยงของตัวบ่ งชี้
สมศ.
-

ก.พ.ร.
-

 มีระบบและกลไกในการบริ การทาง
วิชาการแก่สงั คมตามเป้ าหมาย
ของมหาวิทยาลัย (กระบวนการ) *
5.2
5.2
3.2
 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่ วม
ในการให้บริ กา รทางวิชาการแก่สงั คม
เป็ นที่ปรึ กษาเป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็ นกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
(ปัจจัยนาเข้า)
5.3
5.3
3.1
 ร้อยละของกิจกรรม /โครงการบริ การ
วิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
(ผลผลิต)
 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
5.4
5.4
6.2
ของผูร้ ับบริ การ (ผลผลิต) *
 จานวนแหล่งให้บริ การวิชาการวิชาชี พ
5.5
5.5
3.5
ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ (ผลผลิต) *
5.5.1
3.3
 มีการนาความรู้และประสบการณ์จาก
การบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการเรี ยนการสอนและการ
วิจยั (กระบวนการ)
 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันใน
งดเว้ นการประเมิน
3.4
การบ ริ การวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
สังคมต่ออาจารย์ประจา(ปัจจัยนาเข้า) *
 รายรับของสถาบันในการให้บริ การ
งดเว้ นการประเมิน
3.6
วิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย
ต่ออาจารย์ประจา (ผลผลิต) *
 ระดับความสาเร็ จในการให้บริ การ
5.5.4
3.7
วิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย (ผลผลิต)
รวม
5+2=7
หมายเหตุ * ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ ประกอบที่ 6 การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม (1 + 1 = 2 ตัวบ่งชี้)
มสธ.
ปี การศึกษา 2552
6.1

ตัวบ่ งชี้

สกอ.
6.1

ความเชื่อมโยงของตัวบ่ งชี้
สมศ.
-

ก.พ.ร.
-

 มีระบบและกลไกในการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม (กระบวนการ) *
 ร้อยละของชมรมที่มีการดาเนินการ
6.1.1
4.1
ต่อเนื่ องต่อจานวนชมรมทั้งหมด
(กระบวนการ) **
 จานวนกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา งดเว้ นการประเมิน
4.2
และสร้างเสริ มเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม (ผลผลิต) **
รวม
1 +1= 2
หมายเหตุ * ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา
** ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ (9 + 2 = 11 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่ งชี้

มสธ.
ปี การศึกษา 2552
7.1

สกอ.
7.1

ความเชื่อมโยงของตัวบ่ งชี้
สมศ.
5.1

ก.พ.ร.
12

 สภามหาวิทยาลัย ใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริ หารจัดการและสามารถ
ผลักดันมหาวิทยาลัยให้แข่งขันได้ใน
ระดับสากล(กระบวนการ) **
 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารทุกระดับ
7.2
7.2
ของมหาวิทยาลัย (กระบวนการ)
 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์การ
7.3
7.3
5.2
15
เรี ยนรู้(กระบวนการ)
 มีระบบและกลไกในการบริ หาร
7.4
7.4
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธารง
รักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิ ทธิภาพ (กระบวนการ) *
 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
7.5
7.5
5.5
14
บริ หาร การเรี ยนการสอน และการวิจยั
(ปัจจัยนาเข้า) *
หมายเหตุ * ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา
** ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้

มสธ.
ปี การศึกษา 2552
7.6

สกอ.
7.6

ความเชื่อมโยงของตัวบ่ งชี้
สมศ.
-

ก.พ.ร.
13

 ระดับความสาเร็ จในการเปิ ดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาหน่วยงาน (ผลผลิต) **
 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับ
7.7
7.7
รางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพ
ในระดับชาติหรื อนานาชาติ (ผลผลิต)
 มีการนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้
7.8
7.8
ในกระบวนการบริ หารการศึกษา
(กระบวนการ)
 ระดับความสาเร็ จของการถ่ายทอดตัว
7.9
7.9
บ่งชี้ และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่
ระดับบุคคล (ผลผลิต)
 งบประมาณสาหรับการพัฒนา
7.9.1
5.10
คณาจารย์ท้ งั ในประเทศและ
ต่างประเทศต่ออาจารย์ประจา (ปัจจัย
นาเข้า)
 ร้อยละของบุคลากรประจาสาย
7.9.2
5.11
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะในวิชาชี พทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ (ปัจจัยนาเข้า)
รวม
9 + 2 = 11
หมายเหตุ * ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา
** ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

-

-

-

-

-
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องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (2 ตัวบ่งชี้)
มสธ.
ปี การศึกษา 2552
8.1

ตัวบ่ งชี้

สกอ.
8.1

ความเชื่อมโยงของตัวบ่ งชี้
สมศ.
-

ก.พ.ร.
-

 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ (กระบวนการ) *
 การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก
8.2
8.2
5.4
3.3
มหาวิทยาลัยร่ วมกัน (กระบวนการ) *
 ร้อยละของเงินรายได้ต่องบดาเนินการ
งดเว้ นการประเมิน
5.6 (1)
(ปัจจัยนาเข้า) **
 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุ ทธิต่อ
งดเว้ นการประเมิน
5.8
งบดาเนินการ (ผลผลิต) **
รวม
2
หมายเหตุ * ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา
** ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (3 ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่ งชี้

มสธ.
ปี การศึกษา 2552
9.1

สกอ.
9.1

ความเชื่อมโยงของตัวบ่ งชี้
สมศ.
7.1

ก.พ.ร.
-

 มีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริ หารการศึกษา
(กระบวนการ)
 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และ
9.2
9.2
ทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา(กระบวนการ) *
 ระดับความสาเร็ จของการประกัน
9.3
9.3
7.2
7.1
คุณภาพภายใน (ผลผลิต)
รวม
3
หมายเหตุ * ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ ประกอบที่ 10 การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (2 ตัวบ่งชี้ )
ตัวบ่ งชี้

มสธ.
ปี การศึกษา 2552
10.1

สกอ.
10.1

ความเชื่อมโยงของตัวบ่ งชี้
สมศ.
-

 การบริ หารจัดการสถานศึกษา 3 ดี
(3D)***
 ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย 3 ดี
10.2
10.2
(3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจน
เกิดพฤติกรรม***
รวม
2
หมายเหตุ *** ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น และไม่นาคะแนนเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ประกอบ

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ก.พ.ร.
-

-
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บทที่ 2
ตัวบ่ งชี้และเกณฑ์ มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชได้กาหนดระบบการประกันคุณภาพภายในระดับ มหาวิทยาลัย โดย
คานึงถึงความ สอดคล้องกับการปฏิบตั ิภารกิจทั้งในด้านการสอน วิจยั บริ การวิชาการ และทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง ด้านการบริ หารและ การจัดการ ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรสนับสนุน และด้านบุคลากร
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด โดยพัฒนาปรับปรุ ง ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในที่สามารถประเมินผลทั้งเชิงปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่ งการปรับปรุ งพิจารณาความ
เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ท้ งั ของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ร่ วมด้วย จานวน 10 องค์ประกอบ 57 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ ประกอบที่

สกอ.

1. ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน
2. การเรี ยนการสอน
3. การพัฒนานิสิต
4. การวิจยั
5. การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
6. การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
7. การบริ หารและจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม 9 องค์ ประกอบ
10. การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล*
รวมทั้งสิ้น

2
11
2
4
5
1
9
2
3
39
2
41

หมายเหตุ * ไม่นาคะแนนเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ประกอบ
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เพิม่ เติม
9
2
2
1
2
16
16

รวม
2
20
2
6
7
2
11
2
3
55
2
57
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องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1

มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์
แผนดาเนินงาน และมีการกาหนดตัวบ่ งชี้เพือ่ วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนให้ ครบทุกภารกิจ (สกอ.1.1 และ สมศ. 5.3)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินการตามพันธกิจแต่ละด้านต้องคานึงถึงหลักการของการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงยุทธศาสตร์ดา้ นต่างๆ ของชาติ ดังนั้น การกาหนดปรัชญาหรื อปณิ ธานตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์
และแผนการดาเนินงานเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงาน
จึงจาเป็ นต้องให้สอดคล้องกับ
หลักการและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุขา้ งต้น อีกทั้งต้องคานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของก ระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้
การดาเนินงานของหน่วยงานเป็ นไปอย่างมีคุณภาพในทิศทางที่ถกู ต้องเหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับของสังคม
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและแผนปฏิบตั ิการประจาปี ให้สอดคล้องกัน
และสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ
 กลยุทธ์ หมายถึง แผนกลยุทธ์ซ่ ึ งเป็ นแผนระยะยาว โดยทัว่ ไปมักใช้เวลา
5 ปี เป็ นแผนที่
กาหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน จากแผนกลยุทธ์นามาจัดทาแผนดาเนินการหรื อแผนปฏิบตั ิการ
หรื อแผนประจาปี ซึ่ งเป็ นแผนการทางานของเวลา 1 ปี ในแผน 1 ปี นี้จะมีรายละเอี ยดโครงการ กิจกรรม
ผูร้ ับผิดชอบงบประมาณ
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้ของการดาเนินงาน และกาหนดเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็ จ
ของการดาเนินงาน
4. มีการดาเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ ซึ่ งภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 4 ภารกิจ
ได้แก่ การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการแก่สงั คม และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
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5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน เป้ าประสงค์ เป้ าหมาย
กับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้ม
ในอนาคตอย่างสม่าเสมอ นัน่ คือ มีการดาเนินการในช่วงเวลาที่ควรดาเนินการทุกครั้ง โดยมีการวิเคราะห์
แผนการดาเนินงานกับแผนกลยุทธ์ทุกปี
เนื่องจากแผนการดาเนินงานเป็ นแผนที่จดั ทาเป็ นรายปี
ส่ วนการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนของชาติ และสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต
ดาเนินการเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแผนของชาติ หรื อเมื่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการเปลี่ยนแปลง
ที่กระทบต่อการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
7. มีการนาผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง นัน่ คือ มีการนาผลการประเมินและผลการวิเคราะห์ในเกณฑ์มาตร
ฐานระดับ 5 และระดับ 6
มาปรับปรุ งแผนการดาเนินงานทุกปี เริ่ มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
5 – 6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

แนวทางการปฏิบัติ
1. มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์แผนการดาเนินงาน
และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ให้สอดคล้องซึ่ งกันและกัน และสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน หลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี ) ยุทธศาสตร์ของชาติ
ในด้านต่างๆ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. มีการกาหนดตัวบ่งชี้ (KPI) ของการดาเนินงาน ตลอดจนกาหนดเป้ าหมาย (target) ของแต่ละ
ตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
(การเรี ยนการสอน /การวิจยั /
การบริ การวิชาการ/การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม)
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ
2 ครั้ง และรายงานต่อผูบ้ ริ หารระดับมหาวิทยาลัยและต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
4. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดาเนินงานเป้ าประสงค์ (goal) เป้ าหมาย
(target) กับสภาพการณ์ในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่าเสมอ
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5. มีการนาผลการประเมินและการวิเคราะห์ในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุ ง กลยุทธ์ และแผนการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
6. เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 2 และเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 3
ข้ อมูลที่ต้องการ
1. ปรัชญาหรื อปณิ ธานของหน่วยงาน
2. แผนกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของหน่วยงาน
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีกลไกการดาเนินงานเพื่อกาหนดปรัชญา
หรื อปณิ ธาน กลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของหน่วยงาน
4. รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญา
ปณิ ธาน และกลยุทธ์กบั ภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี ) มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ยุทธศาสตร์ดา้ นต่างๆ ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. รายชื่อตัวบ่งชี้และเป้ าหมายความสาเร็ จของการดาเนินงานตามแผนทุกภารกิจ
ได้แก่
ด้านการเรี ยนการสอน ด้านการวิจยั ด้านการบริ การวิชาการ และด้านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
7. เอกสารหรื อรายงานการประชุมที่แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีการรายงานการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้น้ ีต่อผูบ้ ริ หารระดับมหาวิทยาลัยและต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
8. เอกสารการวิเคราะห์และปรับปรุ งกลยุทธ์ใ ห้ทนั สมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบนั
และแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่าเสมอ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2

ร้ อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่ งชี้ของการปฏิบัติงานทีก่ าหนด
(สกอ.1.2)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
เพื่อให้หน่วยงานสามารถติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนดไว้ โดยพิจารณาจากระดับ
ความสาเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัย โดยประเด็น
ของการประเมินผล ได้แก่ ด้านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ ด้านการบริ การ
วิชาการ และด้านงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 60 – 74

คะแนน 2
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 75 – 89

คะแนน 3
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 90 – 100

ข้ อมูลที่ต้องการ
1. เอกสารการกาหนดรายการตัวบ่งชี้ของแผนการปฏิบตั ิงานในรอบปี งบประมาณ เป้ าหมายใน
แต่ละตัวบ่งชี้และผลการดาเนินงานในตัวบ่งชี้เหล่านั้น
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิ
งานประจาปี
2.1 คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน หรื อมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้และความเชื่อถือได้ของข้อมูล
ที่ได้รับ รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรื อข้อมูล
2.3 การมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
สู ตรในการคานวณ
จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิงานประจาปี งบประมาณที่บรรลุเป้ าหมาย
× 100
จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิงานประจาปี งบประมาณทั้งหมด
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ตัวอย่ างในการคานวณ : ในปี การศึกษา 2552 หน่วยงานมีกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ที่กาหนดไว้ 48 กิจกรรม มีตวั บ่งชี้การดาเนินงานตามแผนทั้งหมด 62 ตัวบ่งชี้ เมื่อสิ้ นปี การศึกษา หน่วยงาน
สามารถดาเนินกิจกรรมตามแผนได้ 42 กิจกรรม มีตวั บ่งชี้ที่ปฏิบตั ิได้สูงกว่าเป้ าหมาย 30 ตัวบ่งชี้ เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย 13 ตัวบ่งชี้ ต่ากว่าเป้ าหมาย 10 ตัวบ่งชี้ และเป็ นตัวบ่งชี้ในกิจกรรมที่ไม่ได้ดาเนินการ 9 ตัวบ่งชี้ ร้อย
ละของการบรรลุเป้ าหมายเป็ นดังนี้
ตัวตั้ง  จานวนตัวบ่งชี้ที่ปฏิบตั ิได้บรรลุเป้ าหมาย = 30 + 13 = 43 ตัวบ่งชี้
ตัวหาร  จานวนตัวบ่งชี้ท้ งั หมดของกิจกรรมตามแผน
= 62 ตัวบ่งชี้
สูตรในการคานวณ :
จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิงานประจาปี งบประมาณที่บรรลุเป้ าหมาย
× 100
จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิงานประจาปี งบประมาณทั้งหมด

ดังนั้น ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบตั ิงานที่กาหนด
=

43
× 100 = 69.35 %
62
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องค์ ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสู ตร (สกอ. 2.1)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
พันธกิจ
และความพร้อมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม
มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ มีการวางระบบและกลไกบริ หารหลักสูตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมี
การปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสูตร
2. มีการกาหนดเป้ าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีการเตรี ยมความพร้อมก่อนการเปิ ดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุ งหลักสูตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่ อง
4. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินการทุกหลักสูตรประจาปี การศึกษา เช่น ร้อยละของหลักสูตรที่ไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิ มพ์เผยแพร่ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งาน
ทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และร้อยละของบัณฑิตที่ทางานตรงสาขา เป็ นต้น
5. มีการนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินการหลักสูตรประจาปี การศึกษาไปปรับปรุ งหลักสูตร
และ/หรื อปรับปรุ งระบบและกลไกการบริ หารหลักสูตร
6. หลักสูตรที่เปิ ดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื่ อง และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
 หลักสู ตรที่ได้มาตร ฐาน หมายถึง หลักสู ตรที่จด
ั การเรี ยนการสอนในรอบปี การศึกษาที่ทา
การประเมินที่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ.
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจยั (ปริ ญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริ ญญาเอก) ที่เปิ ด
สอนมีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหลักสูตรทั้งหมด

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

24

เกณฑ์ การประเมิน (เกณฑ์ทวั่ ไป)
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
5 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบ 6 ข้อแรก

แนวทางการปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกในการพิจารณาเสนอเปิ ดหลักสูตรใหม่ หรื อปิ ดหลักสูตรเดิมให้สอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคล้องกับกรอบความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
และสังคมส่ วนรวม ทั้งนี้โดยกาหนดเป้ าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรไว้ในแผนการผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย
2. มีการจัดเตรี ยมความพร้อมก่อนจัดกา รเรี ยนการสอนในหลักสูตรใหม่ให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. จัดระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
โดยคานึงถึงประเด็นต่อไปนี้ ได้แก่ การกาหนดทิศทางและวัตถุประสงค์หลักสูตร การบริ หารกิจการ
ของหลักสูตร การดูแลให้คาปรึ กษาแก่ นักศึกษา การประเมินและพัฒนาหลักสูตร การบริ หารทรัพยากร
ประกอบการเรี ยนการสอน การบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการใช้ระบบสารสนเทศในการบริ หาร
หลักสูตร
4. มีการรายงานและวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินงานหลักสูตรระดับต่างๆประจาทุกปี การศึกษา เช่น
ร้อยละของหลักสูตรที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อ ร้อยละของบัณฑิตที่ผลิตได้ตรงตามแผน
ร้อยละของบัณฑิตที่ทางานตรงสาขา ทั้งนี้ เพื่อนามาปรับปรุ งการบริ หารกิจการหลักสูตรก่อนรับนักศึกษาใหม่
ข้ อมูลที่ต้องการ
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีแผนการผลิตบัณฑิตและมีระบบ และกลไก
ในการพัฒนาบริ หารหลักสูตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยคานึงถึง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และความต้องการของสังคมตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรี ยนการสอน
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิต เช่น ภาวะการมีงานทา และการทางานตรงสาขา
ของบัณฑิต เป็ นต้น
3. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรใน 4 ประเด็น คือ การบริ หารหลักสูตร ทรัพยากร
ประกอบการเรี ยนการสอน การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต และความต้องการของตลาดแรงงาน
สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2
ประเภทของตัวบ่ งชี้

มีกระบวนการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ( สกอ. 2.2 สมศ. 6.6 และ ก.พ.ร. 17 )
กระบวนการ

คาอธิบาย
เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมและยืดหยุน่ ตลอดจนการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่คานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของ นักศึกษา เป็ นเรื่ องสาคัญซึ่ งมีผลต่อความกระหายใคร่ รู้และต่อ
สมรรถนะในการแสวงหาความรู ้ของนักศึกษา
นิยามคาศัพท์
กระบวนการเรียนรู้ ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ ถือว่าผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด
เป็ นกระบวนการจัดการศึกษาที่ตอ้ งเน้นให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาความรู ้ และพัฒนาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ห รื อรวมทั้ง
มีการฝึ กและปฏิบตั ิในสภาพจริ งของการทางาน มีการเชื่ อมโยงสิ่ งที่เรี ยนกับสังคมและการประยุกต์ใช้
มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผเู ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)
เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีกลไกการให้ความรู ้ความเข้าใจกับอาจารย์ผสู ้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร
2. มีการออกแบบการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญทุกหลักสูตร
3. มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทุกหลักสูตร
4. มีการจัดการเรี ยนการสอนที่มีความยืดหยุน่ และหลากหลายที่จะสนองตอบต่อความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน
5. มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้
ผูเ้ รี ยนและอิง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนทุกหลักสูตร นัน่ คือ มหาวิทยาลัย ต้องมีวิธีการประเมินผลการเรี ยนของนักศึกษา
และการสอนของอาจารย์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ในรายวิชานั้น โดยมีการวิเคราะห์
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนประกอบ
6. มีการประเมิน ผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในเรื่ องคุณภาพการสอนและสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
ทุกหลักสูตร
7. มีระบบการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
5 – 6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

แนวทางการปฏิบัติ
1. มีการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ พร้อมทั้งมีการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอาจมีรูปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง เช่น การเรี ยนรู ้จากกรณี ปัญหา (ProblemBased Learning : PBL) การเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคล (Individual Study) การเรี ยนรู ้แบบสรรคนิยม
(Constructivism) การเรี ยนรู ้แบบแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง (Self - Study) การเรี ยนรู ้จากการทางาน
(Work –Based Learning) การเรี ยนรู ้ที่เน้นการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ (Research – Based Learning)
การเรี ยนรู ้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal –Based Approach)
2. การเรี ยนการสอนยึดหลักการมีปฏิสมั พันธ์ทางวิชาการระหว่าง นักศึกษากับอาจารย์ และระหว่าง
นักศึกษากับนักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรี ยนอย่างสม่าเสมอ เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างกระตือรื อร้น
3. มีรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพ แต่ยืดหยุน่ และหลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความต้องการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ทั้งความยืดหยุน่ ด้านช่วงเวลาเรี ยนและ /หรื อด้า นตาแหน่งและสถานที่เรี ยน
และ/หรื อด้านวิธีการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล และ/หรื อด้านอื่น ๆ
4. มีการติดตามผลการเรี ยน ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนและสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
เป็ นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง และนามาใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถเรี ยนรู ้ได้เต็มศักยภาพ
ข้ อมูลที่ต้องการ
1. เอกสารหลักสูตร แผนการสอน ประมวลรายวิชา บทเรี ยน e-learning
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการส่ งเสริ มกระบวนการการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ อาทิ
สื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน คอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ งบประมาณสนับสนุน ตาราง
การเปิ ดให้บริ การนักศึกษาใช้หอ้ งสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ต่อวัน
3. แฟ้ มประวัติ นักศึกษา ผลงานของ นักศึกษา ตลอดจนกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
4. เอกสารการสารวจความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
และหลักฐานการนาผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอน
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5. สถิติขอ้ มูลหรื อรายงานผลการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เช่น จานวนคณาจารย์
ที่ได้รับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้ าหมายของการจัดการศึก ษาโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จานวนหน่วยกิต
หรื อจานวนชัว่ โมงเรี ยนในภาคปฏิบตั ิ จานวนวิชาที่ทา Senior Project วิชาสัมมนาหรื อวิชาที่มอบหมาย
ให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง จานวนชัว่ โมงภาคสนาม จานวนโปรแกรมหรื อรายวิชาที่เป็ นวิชา
เลือกเสรี จานวนรายวิชาที่มีการเรี ยนการสอนทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยน
เป็ นรายบุคคล เป็ นต้น
6. รายงานการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยนและอิง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน
7. ผลงานอาจารย์ที่เป็ นงานวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อและการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและนาผลไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3

มีโครงการหรือกิจกรรมทีส่ นับสนุนการพัฒนาหลักสู ตรและการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องค์ กร และชุ มชนภายนอกมีส่วนร่ วม (สกอ. 2.3)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการประสานความร่ วมมือกับบิดา มารดา ผูป้ กครองและบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่ าย เพื่อร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพมหาวิทยาลัย /วิทยาเขตจึงควรให้บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่ วมในการสนับสนุนหลักสูตรและการเรี ยนการสอน โดยจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆตั้งแต่
ช่วยในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตช่ร วยในการเรี ยนการสอนและการฝึ กงานตลอดจนเรี ยนรู ้กรณี ศึกษาต่างๆ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีระบบและกลไกที่กาหนดให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุ ง
หลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่นาไปใช้ในการปฏิบตั ิได้จริ ง
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมีส่วนร่ วมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กาหนดและไม่กาหนดในหลักสูตรโดยความร่ วมมือ
กับองค์การหรื อหน่วยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ได้รับการสนับสนุน
จากผูท้ รงคุณวุฒิหรื อชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการมีส่วนร่ วมของบุคคล
องค์การและชุมชนภายนอก
ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
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แนวทางการปฏิบัติ
1. แสวงหาบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสูตร
และการเรี ยนการสอน
2. จัดหลักสูตรที่ทนั สมัย มีโครงสร้างหลักสูตรที่ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่นาไปใช้
ในการปฏิบตั ิได้จริ ง โดยร่ วมมือกับบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอก
3. ติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการฝึ กงานที่ได้รับการสนับสนุน
จากภายนอกมหาวิทยาลัย
4. นาผลการประเมินไปปรับปรุ งการมีส่วนร่ วมของบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตร และการเรี ยนการสอน
ข้ อมูลที่ต้องการ
1. โครงการหรื อกิจกรรมที่มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรี ยนการสอน การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร การฝึ กงาน
และการปฏิบตั ิงานในองค์กรภายนอก
2. แผนการสอนที่ระบุการมีส่วนสนับสนุนของบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอก
3. รายละเอียดการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของโครงการ
หรื อกิจกรรมในข้อ 1
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4
ประเภทของตัวบ่ งชี้

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ อจานวนอาจารย์ประจา (มสธ. งดประเมิน)
(สกอ. 2.4 และ สมศ. 6.2)
ปัจจัยนาเข้า

คาชี้แจงในการที่ไม่ ขอรับประเมินตัวบ่ งชี้ที่ 2.4
เนื่องจาก จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ ประจา เป็ นตัวบ่งชี้ที่ไม่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของ มสธ . เพราะ มสธ.เป็ นมหาวิทยาลัยเปิ ดที่ใช้ทรัพยกรบุคคลร่ วมกับสถาบันการศึกษาอื่น
และใช้สื่อการเรี ยนการสอนทางไกลเป็ นหลัก จึงไม่จาเป็ นต้องใช้อาจารย์เป็ นจานวนมาก ทั้งนี้ การจัดการเรี ยน
การสอนของ มสธ . มีลกั ษณะที่เรี ยกว่า การสอนทางไกล ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนศึกษาด้วยตนเองโดยใช้สื่อต่าง ๆ
โดยมีสื่อสิ่ งพิมพ์ที่เป็ นเอกสารการสอนเป็ นสื่ อหลัก และสื่ ออื่น ๆ อาทิ วิทยุกระจายเสี ยง โทรทัศน์ วีซีดี
สอนเสริ มผ่านดาวเทียมเป็ นสื่ อเสริ ม ที่สาคัญในการผลิตสื่ อการสอน โดยเฉพาะเอกสารการสอนที่ใช้เป็ น
สื่ อหลักประกอบด้วยอาจารย์ผเู ้ ขียนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทาหน้าที่เป็ นผูส้ อนผ่านสื่ อ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.5

สั ดส่ วนของอาจารย์ ประจาทีม่ ีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
(สกอ. 2.5 และ สมศ. 6.3)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบาย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็ นการศึกษาระดับสูงสุ ดที่ตอ้ งการบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบตั ิพนั ธกิจสาคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต
ศึกษาวิจยั
เพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู ้ ดังนั้น สัดส่ วนคุณวุฒิอาจารย์จึงต้องมี
ความเหมาะสมต่อพันธกิจ รวมทั้หลักสูตรที่เปิ ดสอนด้วย
นิยามคาศัพท์
อาจารย์ ที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ า
หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับวุฒิการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) รับรอง (ยกเว้น ปริ ญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ) หรื อ ได้รับวุฒิการศึกษาสูงสุ ดในสาขานั้นๆ เช่น ทางด้านสาขาวิชาศิลปกรรม มีปริ ญญา
MFA (Master of Fine Arts) ซึ่ งเป็ นวุฒิการศึกษาสูงสุ ดของวิชาชีพด้านนี้ เป็ นต้น
อาจารย์ ประจา หมายถึง อาจารย์ที่เป็ นข้าราชการ พนักงาน (เงินงบประมาณ และเงินรายได้ ) ลูกจ้าง
และรวมอาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาจ้างกับหน่วยงานหรื อสถานศึกษาทั้งปี การศึกษา
ที่มีระยะเวลา
ทางานไม่ต่ากว่า 9 เดือนรวบรวมสิ้ นสุ ดปี การศึกษา ทั้งนีใ้ ห้ นับรวมอาจารย์ ที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่ อ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ การประเมิน (เกณฑ์ทวั่ ไป)
คะแนน 1
วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่างร้อยละ
1 – 19
หรือ
วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่างร้อยละ
20 – 29 แต่ วฒ
ุ ิปริ ญญาตรี มากกว่า
ร้อยละ 5
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คะแนน 2
1. วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่าง
ร้อยละ 20 – 29 และ
2. วุฒิปริ ญญาตรี เท่ากับหรื อ
น้อยกว่าร้อยละ 5
หรือ
1. วุฒิปริ ญญาเอกมากกว่าหรื อ
เท่ากับร้อยละ 30 และ
2. วุฒิปริ ญญาตรี มากกว่าร้อยละ 5

คะแนน 3
1. วุฒิปริ ญญาเอกมากกว่าหรื อ
เท่ากับร้อยละ 30 และ
2. วุฒิปริ ญญาตรี เท่ากับหรื อ
น้อยกว่าร้อยละ 5
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ข้ อมูลที่ต้องการ
จานวนอาจารย์ประจาในปี การศึกษานั้น นับรวมทั้งที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่ อ โดยให้นาเสนอ
แยกคุณวุฒิของอาจารย์เป็ นระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
โดยที่คุณวุฒิอาจารย์ประจาพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรื อเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิ การ กรณี ที่มีการปรับคุณวุฒิการศึกษา ให้มีหลักฐานการสาเร็ จการศึกษา
ภายในรอบปี การศึกษา
สู ตรในการคานวณ
อาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
อาจารย์ประจารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ × 100

และ
อาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
× 100
อาจารย์ประจารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ

ตัวอย่ างในการคานวณ : ในรอบปี การศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีอาจารย์ประจาที่ปฏิบตั ิงานจริ ง 1,753 คน (โดยเป็ นอาจารย์ที่ทางานเกิน 9 เดือน 1,750
คน และเป็ นอาจารย์ใหม่วฒ
ุ ิปริ ญญาเอก บรรจุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 จานวน 6 คน) มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ
150 คน ในจานวนอาจารย์ท้ งั หมด 1,903 คนนี้ มีวฒ
ุ ิระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า 89 คน คุณวุฒิปริ ญญาโท
หรื อเทียบเท่า 575 คน คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า 1,239 คน (เป็ น อาจารย์ปฏิบตั ิงานจจริ งเกิน 9 เดือน
1,236 คน และเป็ นอาจารย์ใหม่วฒ
ุ ิปริ ญญาเอก บรรจุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 จานวน 6 คน)
สัดส่ วนของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เป็ นดังนี้
ตัวตั้ง  จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าที่ปฏิบตั ิงานจริ งและ
ลาศึกษาต่อ = 89 คน
 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าที่ปฏิบตั ิงานจริ งและ
ลาศึกษาต่อ = 1,239 คน
ตัวหาร  จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ
= 1,903 คน
สูตรในการคานวณ :

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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อาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
อาจารย์ประจารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ × 100

และ
อาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
× 100
อาจารย์ประจารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ

ดังนั้น สัดส่ วนอาจารย์ประจาวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา
1,239
=
× 100 = 65.11%
1,903
และ สัดส่ วนอาจารย์ประจาวุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา
89
× 100 = 4.68 %
=
1,903
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.6

สั ดส่ วนของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่ งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (สกอ. 2.6 และ สมศ. 6.4)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบาย
เพื่อแสดงความรับผิดชอบที่หน่วยงานจะต้องส่ งเสริ มให้อาจารย์ทาการศึกษาวิจยั เพื่อแสวงหา
และพัฒนาองค์ความรู ้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรี ยนการสอน รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็ นสิ่ งสะท้อนการปฏิบตั ิงานดังกล่าว
ของอาจารย์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
นิยามคาศัพท์
อาจารย์ ที่มตี าแหน่ งทางวิชาการ หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ หรื อ รองศาสตราจารย์ หรื อ ศาสตราจารย์
อาจารย์ ประจา หมายถึง อาจารย์ที่เป็ นข้าราชการ พนักงาน (เงินงบประมาณและเงินรายได้ ) ลูกจ้าง
และรวมอาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาจ้างกับหน่วยงานหรื อสถานศึกษาทั้งปี การศึกษา ที่มีระยะเวลา
ทางานไม่ต่ากว่า 9 เดือนรวบรวมสิ้ นสุ ดปี การศึกษา ทั้งนีใ้ ห้ นับรวมอาจารย์ ที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่ อ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ การประเมิน (เกณฑ์ทวั่ ไป)
คะแนน 1
ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ
ศ.รวมกันอยูร่ ะหว่างร้อยละ 1 – 39
หรือ
ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันอยูร่ ะหว่างร้อยละ 40 – 59
แต่ผดู ้ ารงตาแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป
น้อยกว่าร้อยละ 10
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คะแนน 2

คะแนน 3

1. ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันอยูร่ ะหว่างร้อยละ 40 – 59
และ
2. ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป
เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10
หรือ
1. ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันมากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ
60 และ
2. ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป
น้อยกว่าร้อยละ 10

1. ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันมากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ
60
และ
2. ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป
เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10
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ข้ อมูลที่ต้องการ
รวบรวมข้อมูลตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาจากกองการเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. จานวนอาจารย์ประจาในปี การศึกษานั้นรวมทั้งที่ ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่ อ
2. จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการ โดยให้นาเสนอแยกตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สู ตรในการคานวณ (ผศ. : รศ. : ศ.)
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน × 100
อาจารย์ประจารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ

และ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่ง รศ. ขึ้นไป
อาจารย์ประจารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ

× 100

ตัวอย่ างในการคานวณ : ในรอบปี การศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีอาจารย์ประจา
ที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อจานวน 1,903 คน โดยอาจารย์ประจาที่ไม่มีตาแหน่งวิชาการจานวน 560 คน
เป็ นอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์จานวน 581 คน ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 540 คน
และตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน 222 คน
สัดส่ วนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ทางวิชาการ เป็ นดังนี้
ตัวตั้ง  จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน
= 581 + 540 + 222 = 1,343 คน
 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่ง รศ. ขึ้นไป
= 540 + 222 = 762 คน
ตัวหาร  จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ
= 1,903 คน
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สูตรในการคานวณ :
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน × 100
อาจารย์ประจารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ

และ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่ง รศ. ขึ้นไป
อาจารย์ประจารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ

ดังนั้น สัดส่ วนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน
1,343
=
× 100 = 70.57%
1,903
และ สัดส่ วนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่ง รศ. ขึ้นไป
762
=
× 100 = 40.04%
1,903
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.7

มีกระบวนการส่ งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
(สกอ. 2.7 สมศ. 6.5 และ ก.พ.ร. 16)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
มหาวิทยาลัยพึงกาหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรมีกระบวนการส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้ปฏิบตั ิตามจรรณยาบรรณ อันแสดงถึงความมีเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพ พร้อมทั้งกาหนดกลไก
ที่จะกากับดูแลให้คณาจารย์ได้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
รวมทั้งมีมาตรการใ นการให้คุณให้โทษกับผล
การปฏิบตั ิจรรยาบรรณของคณาจารย์
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มหาวิทยาลัยมีการกา หนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. มีกระบวนการส่ งเสริ มให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มีระบบในการดาเนินการกับผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีการดาเนินการวางแผน ป้ องกัน หรื อหาแนวทาง แก้ไขการกระทาผิดจรรยาบรรณวิชาชี พ
หมายถึง มีการวิเคราะห์และสรุ ปปัจจัยเสี่ ยง รวมถึงจัดทาแผนป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดการทาผิดจรรยาบรรณ
และดาเนินการตามแผนที่กาหนด
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนิ นการ
3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนิ นการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

แนวทางการปฏิบตั ิ
1. มีการแต่งตั้งคณะทางาน หรื อมอบหมายผูร้ ับผิดชอบดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อกาหนด
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ที่เหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษา
2. มีการกาหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและได้รับอนุมตั ิจากสภา
คณาจารย์/ที่ประชุมคณบดี
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3. มีค่มู ือการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์พร้อมการเผยแพร่ ให้คณาจารย์ทราบ
โดยทัว่ กัน
4. มีระบบการกากับติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ในด้าน
ความสาเร็ จและมาตรการดาเนินการกับผูไ้ ม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
5. มีการนาผลการกากับติดตามประเมินผลไปใช้ในการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
และการวางแผนป้ องกันการกระทาผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพให้เหมาะสม
ทันสมัยยิ่งขึ้น
ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
1. แผนงานส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และหลักฐาน
การดาเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุ ง
2. โครงการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ตลอดจน
หลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
เช่น คาสัง่ แต่งตั้งหรื อมอบหมายผูร้ ับผิดชอบดาเนินการกาหนดคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ การกากับ
ดูแล และประเมินผลกระบวนการส่ งเสริ มและกา กับการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
กระบวนการติดตามประเมินผลและมาตรการสาหรับผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ข้อมูล
การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
4. จานวนคณาจารย์ที่ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.8

มีระบบและกลไกสนับสนุนให้ อาจารย์ ประจาทาการวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียน
การสอน (สกอ.2.8)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
เพื่อให้เกิดการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่กาหนด มีการจัดการเรี ยนการสอนที่สนอง
ความต้องการจาเป็ นของผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มทักษะการแสวงหาความรู ้และการเรี ยนรู ้
มีระบบและกลไก
เพื่อการสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคน ทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน ส่ งผลให้เกิดนวัตกรรมการเรี ยน
การสอนที่มีคุณค่านวัตกรรมเหล่านี้อาจเป็ นเทคนิคการสอนใหม่ๆ แบบฝึ ก สื่ ออุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอน
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ข้อ)
1. มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
2. มีกลไกการบริ หารวิชาการที่จะกระตุน้ ให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรี ยน
การสอน
3. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
4. มีผลงานวิจยั ด้านการเรี ยนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ ผลงานวิจยั ด้าน
การเรี ยนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
5. มีการสร้างเครื อข่ายวิจยั ด้านนวัตกรรมการเรี ยนการสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อ

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 – 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
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แนวทางการปฏิบัติ
1. มีการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรี ยน
การสอน
2. มีการวางกลไกการบริ หารวิชาการที่กระตุน้ ให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา
3. จัดให้มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ด้านการเรี ยนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
4. มีการส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายวิจยั ด้านนวัตกรรมการเรี ยนการสอนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
ข้ อมูลที่ต้องการ
1. แผนงานสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย
และหลักฐานการดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินผลและปรับปรุ ง
2. โครงการสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนหลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทาการวิจยั เพื่อพัฒนา
การเรี ยนการสอน เช่น คาสัง่ แต่งตั้งหรื อมอบหมายผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ กากับ ดูแล และประเมินผล
กระบวนการส่ งเสริ ม กระบวนการติดตามประเมินผล ข้อมูลการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน เวทีเผยแพร่
ผลงาน เครื อข่ายวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน
4. จานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
การเรี ยนการสอน
5. ข้อมูลผลงานวิจยั และนวัตกรรมการเรี ยนการสอนของคณาจารย์ เช่น การจัดการเรี ยนการสอน
แบบ e-learning การพัฒนาเครื่ องมือวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน (misconceptions) ในรายวิชาต่างๆ
การพัฒนารู ปแบบการสอนแบบโมดูล การสอนแบบ problem - based learning แบบ research-based learning
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.9

ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด้ งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
(สกอ. 2.9 สมศ. 1.1 และ ก.พ.ร. 4.1.1 (1))

ประเภทของตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบถึงการได้งานทาของบัณฑิต
ซึ่ งชี้ให้เห็นว่าบัณฑิตในสาขานั้น
เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งผลถึงคุณภาพของกาลังคน
ที่ผลิตออกไป และสามารถผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับในสาขาวิชาที่ตอ้ งการบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ
มากขึ้น
นิยามคาศัพท์
บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (นับตั้งแต่วนั ที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิในปี การศึกษานั้น) ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษหรื อภาคนอกเวลาราชการ
บัณฑิตที่ได้ งานทา หมายถึง ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ท้ งั ภาคปกติและภาคพิเศษ
หรื อภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทา (หรื อทากิจการของตนเองที่มีรายได้ประจา ) ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็ จการศึกษา โดยไม่นบั รวมผูท้ ี่มีงานทาอยูก่ ่อนแล้ว และผูท้ ี่ศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา การนับการมีงานทาให้สามารถนับกรณี การทางานสุ จริ ตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามา
เป็ นประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ สาหรับการนับจานวนผูท้ ี่มีงานทาของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยน
ในภาคพิเศษหรื อภาคนอกเวลา ให้นบั เฉพาะผูท้ ี่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็ จการศึกษาเท่านั้น ไม่นบั ผูท้ ี่มีงานทา
หรื อทากิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยูก่ ่อนแล้ว
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 1 – 59

คะแนน 2
ร้อยละ 60 – 79

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 80

ข้ อมูลที่ต้องการ
ข้อมูลจากการสารวจภาวะการได้งานทาของบัณฑิตในระดับมหาวิทยาลัยที่รวบรวมในช่วงปี
การศึกษาที่มีการประเมิน ซึ่ งรวบรวมครั้งที่หนึ่งในวันรับพระราชทานปริ ญญาบัตร มีกาหนดประมาณ 3 เดือน
หลังจากสิ้ นปี การศึกษา หลังจากนี้สาขาวิชากระตุน้ ให้บณ
ั ฑิตเข้าไปเพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซด์ดว้ ย
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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สู ตรในการคานวณ
จานวนบัณฑิตป.ตรี ที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษา และได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระหลังสาเร็ จการศึกษา
× 100
จานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษา - จานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
และลาอุปสมบทและเกณฑ์ทหาร

ตัวอย่ างในการคานวณ : ผลจากการศึกษาหลักฐาน ปี การศึกษา 2552 ระหว่างการตรวจเยี่ยม
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง พบว่า ในปี การศึกษา 2552 มีผสู ้ าเร็ จการศึกษา ในระดับปริ ญญาตรี ที่เรี ยนในหลักสูตร
ภาคปกติและภาคพิเศษจากคณะต่างๆ 10 คณะ รวมทั้งสิ้ น 5,734 คน และได้ตอบแบบสารวจการมีงานทา
พร้อมส่ งข้อมูลให้กบั มหาวิทยารวมทั้งสิ้ น 5,500 คน
จากการตอบแบบสารวจเรื่ องการมีงานทาจานวน 5,500 คน พบว่า เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ไม่มีงาน
ประจาทาก่อนเข้าศึกษาจานวน 5,000 คน และมีงานประจาทาอยูแ่ ล้วจานวน 500 คน เมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้ว
ผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ยงั ไม่มีงานทาได้เขาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จานวน
998 คน ลาอุปสมบท 1 คน
เกณฑ์ทหาร 1 คน และได้งานทาหรื อมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากสาเร็ จ
การศึกษาจานวน 3,800 คน
ตัวตั้ง  จานวนบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษา และได้งานทาหรื อ
ประกอบอาชีพอิสระหลังสาเร็ จการศึกษา
= 3,800 คน
ตัวหาร  จานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ศึกษาติ่ระดับบัณฑิตศึกษาลาอุปสมบท และ
เกณฑ์ทหาร
= 998 + 1 + 1 = 1,000 คน
สูตรในการคานวณ :
จานวนบัณฑิตป.ตรี ที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษา และได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระหลังสาเร็ จการศึกษา
× 100
จานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษา - จานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
และลาอุปสมบทและเกณฑ์ทหาร

ดังนั้น ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เท่ากับ
3,800
=
× 100 = 95.00%
5,000 – 1,000
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หมายเหตุ
ข้อมูลบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจภาวะการได้งานทาให้รวบรวมข้อมูลในปี การศึกษาที่ประเมินฯ เช่น
การประเมินผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2551 เก็บข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานทาในช่วงปี การศึกษา 2551 คือ
บัณฑิตที่จบในปี การศึกษา 2550
การเกณฑ์ทหาร ศึกษาต่อ และอุปสมบท ไม่นบั ว่ามีงานทา และ ให้นบั เฉพาะผูท้ ี่ตอบแบบสอบถาม
ในเรื่ องนั้นๆ เท่านั้น

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.10

ร้ อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้ รับเงินเดือนเริ่มต้ นเป็ นไปตามเกณฑ์
(สกอ. 2.10 และ สมศ. 1.3)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
คุณภาพของการผลิตบัณฑิตอาจพิจารณาได้หลายประการ อาทิ คุณลักษณะของบัณฑิตที่เห็นได้
อย่างชัดแจ้งเชิงประจักษ์ การได้งานทาในระยะเวลาที่สมควร การได้รับการยอมรับจากสังคม การได้งานทา
ตรงสาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา นอกจากนี้การได้รับเงินเดือนตรงตามคุณวุฒิหรื อสูงกว่าคุณวุฒิถือเป็ นตัวบ่งชี้
หนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพของบัณฑิตด้วย
นิยามคาศัพท์
ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ รับเงินเดือนเริ่มต้ นเป็ นไปตามเกณฑ์ หมายถึง ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับ
เงินเดือนประจาเริ่ มต้น หรื อรายได้ประจาจากการเป็ นผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่บณ
ั ฑิตได้รับเทียบกับบัณฑิต
ที่มีงานทา / มีรายได้ประจาจากการประกอบอาชีพอิสระ
ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่มีการสารวจและรวบรวมไว้
อาจเป็ นแบบสารวจที่สานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา หรื อสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขึ้น ทั้งนี้หากไม่
สามารถเก็บข้อมูลจากบัณฑิตได้ท้ งั หมด มหาวิทยาลัยอาจจัดเก็บข้อมูลในวันซ้อมรับพระราชทานปริ ญญาบัตร
หรื อวันรับพระราชทานปริ ญญาบัตร โดยต้องแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีความเป็ นตัวแทน
ของบัณฑิตที่ได้งานทา /มีรายได้ประจาจากการประกอบอาชีพอิสระในปี การศึกษานั้น เกณฑ์เงินเดือนรายได้
เริ่ มต้นคิดจากเกณฑ์เงินเดือนของคณะกรรมการข้าราชการพลเ รื อน (กพ.) สาหรับปี การศึกษา 2548 ใช้เกณฑ์
เงินเดือนเริ่ มต้นของปริ ญญาตรี ข้ นั ต่า 7,630 บาท ทั้งนี้ เกณฑ์อตั ราเงินเดือนดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามเกณฑ์ที่ กพ. อนุมตั ิให้มีการเปลี่ยนแปลง
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 1 – 74
ได้รับเงินเดือนเท่ากับหรื อ
สูงกว่าเกณฑ์ กพ.

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

คะแนน 2
ร้อยละ 75 – 99
ได้รับเงินเดือนเท่ากับหรื อ
สูงกว่าเกณฑ์ กพ.

คะแนน 3
ร้อยละ 100
ได้รับเงินเดือนเท่ากับหรื อ
สูงกว่าเกณฑ์ กพ.
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ข้ อมูลที่ต้องการ
1. จานวนบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาทั้งหมด
และจานวนบัณฑิตที่ได้งานทา /มีรายได้ประจา
จากการประกอบอาชีพอิสระในปี การศึกษานั้นๆ
2. จานวนบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนรายได้เริ่ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์เงินเดือนของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน (กพ.) ในปี การศึกษานั้นๆ
 เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนหรื อรายรับหรื อรายได้ที่ได้รับเป็ นประจาทุกเดือน
สู ตรการคานวณ
จานวนบัณฑิตระดับป.ตรี ที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษา และได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระและได้รับเงินเริ่ มต้น
เป็ นตามเกณฑ์ + บัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระและได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นสูงกว่าเกณฑ์หลังสาเร็ จการศึกษา

× 100

จานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษาและได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระหลังสาเร็ จการศึกษา

ตัวอย่ างในการคานวณ : ผลจากการศึกษาภาวะการมีงานทาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
มีจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา ที่ไม่มีงานประจาก่อนเข้าศึกษา และได้งานทาหรื อมีกิจการของตนเองที่มีรายได้
ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากสาเร็ จการศึกษาจานวน 3,800 คน โดยรับเงินเดือนรวมรายได้ประจาอื่นๆ
จานวน 8,200 บาท (ตามเกณฑ์ ก.พ.) จานวน 2,567 คน ได้รับเงินเดือนรวมรายได้ประจาอื่นๆ 8,500 – 12,000
บาท จานวน 1,144 คน และได้รับเงินเดือนรวมรายได้ประจาอื่นๆ 7,000 – 8,000 บาท จานวน 89 คน
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์ เป็ นดังนี้
ตัวตั้ง  จานวนบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษา และได้งานทาหรื อ
ประกอบอาชีพอิสระ และได้รับเงินเดือนเริ่ มเป็ นไปตามกฎเกณฑ์หรื อสูงกว่าเกณฑ์
หลังสาเร็ จการศึกษา = 2,567 + 1,144 = 3,711 คน
ตัวหาร  จานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษา และได้งานทา
หรื อประกอบอาชีพอิสระหลังสาเร็ จการศึกษา = 3,800 คน
สูตรในการคานวณ :
จานวนบัณฑิตระดับป.ตรี ที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษา และได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระและได้รับเงินเริ่ มต้น
เป็ นตามเกณฑ์ + บัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระและได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นสูงกว่าเกณฑ์หลังสาเร็ จการศึกษา
× 100
จานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไม่มีงานทาประจาก่อนเข้าศึกษาและได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระหลังสาเร็ จการศึกษา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ดังนั้น ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
3,711
=
× 100 = 97.66%
3,800

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.11

ระดับความพึงพอใจของนายจ้ าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้ บัณฑิต *
(สกอ. 2.11 สมศ. 1.4 และ ก.พ.ร. 6.1)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยถือเป็ นตัวบ่งชี้คุณภาพของบัณฑิตและการตอบสนอง
ความต้องการของสังคม โดยทัว่ ไปแล้วการประเมินคุณภาพของบัณฑิตจะพิจารณาคุณสมบัติหลัก
3 ด้าน
ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ได้แก่ ความรู ้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะ
งานในสาขานั้นๆ ความรู ้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทางาน และคุณธรรม จริ ยธรรมจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพโดยอย่างน้อยต้องเก็บข้อมูลในรอบการพัฒนาหลักสู ต ร โดยระดับความพึงพอใจให้สารวจโดยใช้
คะแนน 5 ระดับ
นิยามคาศัพท์
ระดับความพึงพอใจของนายจ้ าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้ บณ
ั ฑิต หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ
(เทียบจากค่า 5 ระดับ ) ที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่ทางานด้วย ตั้งแต่ 1 – 3 ปี ทั้งนี้ การประเมินต้องครอบคลุม
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู ้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา ความรู ้ความสามารถ พื้นฐานที่ส่งผล
ต่อการทางาน และคุณธรรมจริ ยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ

รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ค่าเฉลี่ย 1 – 2.49

คะแนน 2
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ค่าเฉลี่ย 3.50

ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
ค่าระดับคะแนนจากผลสารวจความพึงพอใจของนายจ้าง
ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณั ฑิต
โดยเป็ นค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ)
 ผลการประเมินตัวบ่ งชี้นีใ้ ห้ ใช้ ผลการประเมินจาก ก.พ.ร. ซึ่งประเมินตามปี งบประมาณ
หมายเหตุ

* ประเมินในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยเป็ นผล
การประเมินของสาขาวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12

ร้ อยละของ นักศึกษา หรือศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ทีผ่ ่านมา ทีไ่ ด้ รับ
การประกาศเกียรติคุณยกย่ องในด้ านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา
สุ ขภาพ และด้ านสิ่ งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ
(สกอ. 2.12 และ สมศ. 1.5)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
เพื่อพัฒนา นักศึกษา ให้เป็ นบุคคลที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ
มีความรู ้
ความสามารถในเชิงวิชาการและหรื อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีเป้ าหมายสูงสุ ด คือ ให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษา
สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุ ข การดาเนินการดังกล่าวสะท้อนได้จากคุณภาพของ นักศึกษา
และศิษย์เก่าในเรื่ องของการได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม กีฬา
สุ ขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและด้านสิ่ งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ
นิยามคาศัพท์
นักศึกษาหรือศิษย์ เก่ าที่ได้ รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่ อง หมายถึง รางวัลหรื อ ประกาศ
เกียรติคุณของหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรื อ จังหวัด หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนที่เป็ นองค์กรทางวิชาการ หรื อวิชาชีพ หรื อเป็ นองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อ งกับประเภท
ของรางวัลที่มอบ โดยได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรื อนานาชาติ
ทั้งนี้หากนักศึกษาหรื อศิษย์เก่าผูน้ ้ นั ได้รับรางวัล หรื อประกาศเกียรติคุณหลายครั้งให้นบั ซ้ าได้
ถ้าผูไ้ ด้รับรางวัลเป็ นศิษย์เก่าหลายสถาบัน สถาบันเหล่านั้นต่างก็สามารถนับรางวัลนั้นได้
รางวัล หมายถึง ผลงานทางวิชาการ หรื อวิชาชีพ ฯลฯ ที่ผา่ นการแข่งขันหรื อได้รับการคัดเลือกใน
ระดับชาติ หรื อนานาชาติ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ การประเมิน (เกณฑ์ทวั่ ไป)
คะแนน 1
ร้อยละ 0.003 – 0.015

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

คะแนน 2
ร้อยละ 0.016 – 0.029

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 0.030

49

ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
จานวนและชื่อ นักศึกษาและหรื อศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรื อประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ
วิชาชีพ รวมถึงรางวัลผลงานวิทยานิ พนธ์ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมด้านกีฬาและสุ ขภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรม
และด้านสิ่ งแวดล้อม โดยเป็ นรางวัลระดับชาติและนานาชาติที่มีลายลักษณ์อกั ษรปรากฏ ทั้งนี้ ให้ นับรางวัลทีไ่ ด้ รับ
ในรอบปี ปัจจุบนั จาก นักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์ เก่าทีส่ าเ ร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี การศึกษาทีผ่ ่ านมา การนับรางวัล
สามารถนับได้ท้งั รางวัลของ นักศึกษาทุกระดับการศึกษา และหากผูไ้ ด้รับรางวัลนั้นเป็ นศิษย์เก่าหลายสถาบัน
สถาบันเหล่านั้นต่างก็สามารถนับรางวัลนั้นได้ และการนับสามารถนับซ้าได้ หากนักศึกษาหรื อศิษย์เก่าผูน้ ้ นั ได้รับ
รางวัลหรื อประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง

สู ตรในการคานวณ (เกณฑ์ทวั่ ไป)
จานวนนักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าที่สาเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
ที่ได้รับรางวัลทุกประเภทในปี การศึกษาปัจจุบนั
จานวนนักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าที่สาเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

× 100

ตัวอย่ างในการคานวณ : จากการศึกษาหลักฐาน ปี การศึกษา 2552 ระหว่างการตรวจเยี่ยม
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่ งมีนกั ศึกษา ปัจจุบนั จาก 380 หลักสูตร รวมทั้งสิ้ น 27,768 คน จาแนกเป็ นนักศึกษา
ระดับอนุปริ ญญา 380 คน ระดับปริ ญญาตรี 22,294 คน ระดับปริ ญญาโท 4,920 คน และระดับปริ ญญาเอก
174 คน และมีศิษย์เก่าที่สาเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษารวม 36,700 คน
จาแนกเป็ นระดับอนุปริ ญญา 400 คน ระดั บปริ ญญาตรี 26,000 คน ระดับปริ ญญาโท 10,000 คน และระดับ
ปริ ญญาเอก 300 คน
จากจานวนนักศึกษาปัจจุบนั และสิ ษย์เก่าที่สาเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรื อนานาชาติ จานวนรวมทั้งสิ้ น 36 คน จาแนก
เป็ นรางวัลด้านวิชาการวิชาชีพ 14 คน (เป็ นรางวัลผลงานวิจยั และหรื อวิ ทยานิพนธ์ 4 คน) ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม 10 คน ด้านกีฬา สุ ขภาพ 3 คน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 3 คน และด้านสิ่ งแวดล้อม 6 คน
ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าที่สาเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมาที่ไ ด้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม กีฬา สุ ขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้าน
สิ่ งแวดล้อมในระดับชาติหรื อนานาชาติ ดังนี้
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สาหรับเกณฑ์ ทั่วไป การคิดค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ คานวณมาจาก
ตัวตั้ง  จานวน นักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าที่สาเร็ จการศึกษา ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกประเภทในปี การศึกษาปัจจุบนั
= 36 คน
ตัวหาร  จานวน นักศึกษาปัจจุบนั และสิ ษย์เก่าที่สาเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา = 27,768 + 36,700 = 74,468 คน
สูตรในการคานวณ :
จานวนนักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าที่สาเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
ที่ได้รับรางวัลทุกประเภทในปี การศึกษาปัจจุบนั
จานวนนักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าที่สาเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

× 100

ดังนั้น ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบนั และสิ ษย์เก่าที่สาเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมาที่ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม กีฬา สุ ขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม
และด้านสิ่ งแวดล้อมในระดับชาติหรื อนานาชาติ
36
=
× 100 = 0.056%
74,468
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.1 จานวนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิชาการของนักศึกษาทีไ่ ด้ รับรางวัลในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติภายในรอบปี การศึกษา (สมศ. 1.6)
ประเภทของตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
จานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติ
ในรอบปี ที่ประเมิน หมายถึง จานวนผลงานวิทยานิพนธ์หรื องานวิชาการของนักศึกษาหรื อของบัณฑิต ไม่วา่
จะเป็ นระดับปริ ญญาตรี โท หรื อเอก ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคนอกเวลาที่ได้รับรางวัล
ในระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติ ในรอบปี ที่ประเมิน ทั้งนี้ในการประเมินจะนับเฉพาะจานวนวิทยานิพนธ์
หรื อจานวนชิ้นงานวิชาการเท่านั้น และสามารถนับซ้ าจานวนครั้งที่ได้รับรางวัล หากผลงานนั้นได้รับรางวัล
หลายครั้งในรอบปี ที่ประเมิน
การได้รับรางวัล ต้องเป็ นรางวัลของหน่วยงานที่มีพนั ธกิจหลักในการส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิจยั
ของประเทศ เช่น สภาวิจยั แห่งชาติ สกว. หรื อหน่วยงาน / องค์กรวิชาการ / วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ เป็ นต้น โดยมีลายลักษณ์อกั ษรปราก ฏ ซึ่ งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้างชื่อเสี ยงให้กบั บุคลากร
และหน่วยงาน
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
1

คะแนน 2
2

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ 3

ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
1. จานวนผลงานวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในรอบปี ที่ประเมิน
2. ชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ /ผลงานวิชาการ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้ และเดือนและปี ที่ได้รับ
รางวัล
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.2 ร้ อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ ปริญญาโททีต่ ีพมิ พ์ เผยแพร่ ต่อจานวน
วิทยานิพนธ์ ปริญญาโททั้งหมด (สมศ. 1.7 และ ก.พ.ร. 4.1.4)
ประเภทของตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
บทความจากวิทยานิพนธ์ปริ ญญาโทของมหาบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาในแต่ละปี การศึกษา ที่ได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริ ญญาโทของมหาบัณฑิตทั้งหมด
ที่สาเร็ จการศึกษาในแต่ละปี การศึกษา ทั้งนี้ไม่นบั ภาคนิพนธ์ หรื อสารนิพนธ์ และการนับว่าเป็ นวิทยานิพนธ์
จะนับเมื่อลงทะเบียนตั้งแต่ 12 หน่วยกิต
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 1-24

คะแนน 2
ร้อยละ 25-39

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 40

ข้ อมูลที่ต้องการ
1. บทความจากวิทยานิพนธ์ปริ ญญาโทของมหาบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาในปี การศึกษานั้น ที่ได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
2. จานวนวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโทของมหาบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาในปี การศึกษานั้นทั้งหมด
สู ตรในการคานวณ
บทความจากวิทยานิพนธ์ปริ ญญาโทของมหาบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาในปี การศึกษานั้นที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
× 100
จานวนวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโทของมหาบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาในปี การศึกษานั้น

หมายเหตุ
1. ผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ รวบรวมจากผลงานในปี การศึกษานั้นๆ
2. การเผยแพร่ ผลงาน 1 เรื่ อง ที่เผยแพร่ มากกว่า 1 ครั้ง ให้นบั เพียง 1 ครั้ง โดยควรนาเสนอผล
การเผยแพร่ ที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด
3. การตีพิมพ์ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิ การวารสารนั้นตอบรับ
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4. บทความที่ได้รับการนาเสนอ ในการประชุม /สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรรื อระดับชาติ
หมายถึง บทความที่ไม่ใช่บทคัดย่อสาหรับบทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์รวมเล่มในรายงานสื บเนื่อง
จากการประชุม (proceedings)
5. การรายงานข้อมูลบทความจากที่ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งหมดในปี การศึ กษาที่ได้รับ
การประเมิน โดยจาแนกตามประเภทของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับต่างๆ โดยระบุรายละเอียด
ดังนี้
ชื่อ เล่มที่ และวัน / เดือน / ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความ
ชื่อผูเ้ ขียน
เลขหน้า
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.3

ร้ อยละของหลักสู ตรทีไ่ ด้ มาตรฐานต่ อหลักสู ตรทั้งหมด
(สกอ. 2.1 (6) และ สมศ. 6.1)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบาย
ร้อยละของหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปิ ดสอนที่ได้มาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิ การ เมื่อเทียบจากหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปิ ดสอนในปี การศึกษา
นั้น โดยการนับหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานหลักสูตรให้นบั สะสม และการแจงนับให้นบั ตามสาขาวิชา
ที่เปิ ดสอน มิใช่ ตามชื่อปริ ญญา
ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 1-79

คะแนน 2
ร้อยละ 80-99

คะแนน 3
ร้อยละ 100

ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
1. จานวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิ การทั้งหมด
2. หลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปิ ดสอนในปี การศึกษานั้น
สู ตรในการคานวณ
จานวนหลักสู ตรที่ได้มาตรฐานหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ
× 100
จานวนหลักสู ตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปิ ดสอนในปี การศึกษานั้น
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อคุณภาพการสอนของอาจารย์ และสิ่ งสนับสนุน
การเรียนรู้ (สมศ. 6.7)
ประเภทของตัวบ่ งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบาย
ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
ซึ่ งประกอบด้วย ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู ้ การเตรี ยมเนื้อหา การบูรณาการ
และความรู ้
ความสามารถของอาจารย์ผสู ้ อน
ในปัจจุบนั มหาวิทยาลัยมีแบบฟอร์มสาหรับประเมินการสอนของคณาจารย์ตามรู ปแบบของ สกอ.
โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นต่อการสอนของอาจารย์ ทั้งในระหว่างเรี ยน และเมื่อสิ้ นสุ ด
การเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชี้ดงั กล่าวเป็ น ตัวบ่งชี้คุณภาพการสอนของคณาจารย์และสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
เช่น
สื่ อโสตทัศน์ สภาพห้องเรี ยน /ห้องฝึ กอบรม ห้องสมุด สื่ อการศึกษาในรู ปแบบมัลติมิเดีย ฯลฯ
ซึ่ งส่ งผล
ต่อคุณภาพของนักศึกษา ถือเป็ นตัววัดในด้านทรัพยากรบุคคล
(input) เนื่องจากเชื่อว่าคุณภาพครู และ
สิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ที่ดีจะมีผลทาให้คุณ ภาพของนักศึกษาดีดว้ ย ทั้งนี้ในการประเมินจะต้องคานึงถึง
ปรัชญา พันธกิจและลักษณะการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยด้วย
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
1.00 - 2.49

คะแนน 2
2.50 – 3.49

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ 3.50

ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
ข้อมูลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่ งสนับสนุน
การเรี ยนรู ้ที่ฝ่ายวิชาการหรื อฝ่ ายบริ หารได้รวบรวมไว้จากการส่ งแบบสารวจให้นกั ศึกษาตามนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ให้มีการประเมินอาจารย์โดยผูเ้ รี ยน โดยให้คานวณความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และ สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ โดยคิดเป็ นค่าเฉลี่ยสาหรับ
อาจารย์แต่ละท่าน ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดให้มีการสารวจดังกล่าว โดยใช้มาตร 5 ระดับ และแสดง
ให้เห็นว่าได้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็ นตัวแทนของนักศึกษาทั้งหมด แต่หากสถาบันมีการสารวจไว้เดิมแล้ว
โดยใช้ระดับคะแนนแบบ 4 ระดับ ใ ห้ทาการเปรี ยบเทียบระดับคะแนนให้เป็ น
5 ระดับ โดยใช้สูตร
ในการคานวณ ดังนี้
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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สู ตรในการคานวณ

y = mx + c
โดยที่

y
x
m
c

=
=
=
=

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

คะแนนใหม่ที่ปรับแล้ว
คะแนนที่ประเมินได้
4/3
(-1/3)
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.5 ค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดทีใ่ ช้ ในระบบห้ องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์ สารสนเทศ
ต่ อชุ ดวิชา  (สมศ. 6.9)
คาชี้แจงในการที่ไม่ ขอรับประเมินตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.5
เนื่องจากกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ. ไม่มีตวั บ่งชี้น้ ีแล้ว
จึงไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.12.5
ประเภทของตัวบ่ งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบาย
ตัวบ่งชี้น้ ีบ่งบอกถึงสภาพความพอเพียงของเครื่ องมือในการสนับสนุนการเรี ยนการสอน การเรี ย นรู ้
ด้วยตนเองว่าเหมาะสมพอเพียงห รื อไม่ อย่างไร ซึ่ งย่อมส่ งผลต่อกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
และคุณภาพของผลผลิตโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในที่น้ ี หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน และค่าเสื่ อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดิน ก่อสร้าง) ให้คานวณจากทั้งสองแหล่ง
คือ จากงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน) ทั้งนีใ้ ห้ คิดตามปี งบประมาณ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
1 – 3,999

คะแนน 2
4,000 – 5,999

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ 6,000

ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
1. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ ในปี งบประมาณนั้น
2. จานวนชุดวิชาในปี งบประมาณนั้น
หมายเหตุ



สมศ. (มศ. 0003/2486 ลว. 28 สิ งหาคม 2551) เห็นชอบให้ปรับปรุ งตัวบ่งชี้น้ ี จากเดิมซึ่ งวัด
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา เปลี่ยนเป็ น วัดค่าใช้จ่ายต่อชุดวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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สู ตรในการคานวณ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศในปี งบประมาณนั้น
จานวนชุดวิชาในปี งบประมาณนั้น

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.6 ร้ อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้ งานทาตรงสาขาทีส่ าเร็จการศึกษา
(สมศ. 1.2 และ ก.พ.ร. 4.1.2(1))
ประเภทของตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
ร้อยละของบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาตรงสาขาที่สาเร็ จการศึกษา หมายถึง ร้อยละของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาในหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรปกติ หลักสูตรต่อเนื่อง หลักสูตรสมทบ ที่ได้งานทา
ตรงหรื อสอดคล้องกับสาขาที่สาเร็ จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็ จ
การศึกษาในปี การศึกษานั้นที่ได้งานทา โดยให้นับเฉพาะบัณฑิตที่ไม่ มงี านทาก่ อนเข้ าศึกษาต่ อ โดยการตัดสิ น
ความสอดคล้องของสาขาที่สาเร็ จการศึกษากับงานที่ทานั้นให้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูป้ ระเมิน
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
1 – 59

คะแนน 2
60 – 79

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ 80

ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
ข้อมูลได้จากการสารวจภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตทั้งในระดับสถาบันและระดับกลุ่มสาขาที่มี
การสารวจและรวบรวมไว้ ซึ่ งอาจเป็ นแบบสารวจที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรื อสถาบันอุดมศึกษา
จัดเก็บขึ้น ทั้งนี้ หากไม่สามารถเก็บข้อมูลจากบัณฑิตได้ท้งั หมด สถาบันอาจจัดเก็บข้อมูลในวันซ้อมรับ
พระราชทานปริ ญญาบัตร หรื อวันรับพระราชทานปริ ญญาบัตร โดยต้องแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถามนั้นมีความเป็ นตัวแทนของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปี นั้นที่ได้งานทาทั้งหมด ข้อมูลที่ตอ้ งรายงาน
ได้แก่
1. จานวนบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาทั้งหมด ในปี การศึกษานั้น
2. จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาภายใน 1 ปี นับจากวันที่สาเร็ จการศึกษา
3. จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาตรงสาขาภายใน 1 ปี นับจากวันที่สาเร็ จการศึกษา
สู ตรในการคานวณ

จานวนบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาตรงสาขาที่สาเร็ จการศึกษา (ไม่รวมผูม้ ีงานทาอยูก่ ่อนเข้าศึกษาต่อ )
× 100
จานวนบัณฑิตปริ ญญาตรี ในปี การศึกษานั้นที่ได้งานทาทั้งหมด (ไม่รวมผูม้ ีงานทาอยูก่ ่อนเข้าศึกษาต่อ)
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.7 ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด้ นาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ กบั หน้ าทีก่ ารงาน
(ก.พ.ร. 4.1.2 (2))
ผลผลิต

ประเภทของตัวบ่ งชี้
คาอธิบาย

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั หน้าที่การงาน หมายถึง ร้อยละ
ของค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของบัณฑิตในภาพรวมทุกสาขาวิชา ในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
หรื อการเรี ยนการสอน หรื อประสิ ทธิ ภาพของการนาความรู ้จากการสาเร็ จการศึกษาจาก มสธ . ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ หรื อนาความรู ้ไปปรับใช้ในการทางานของตน
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 1 – 59

คะแนน 2
ร้อยละ 60 - 79

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 80

ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
1. จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในรอบปี การศึกษานั้น
2. จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามที่มีงานทา
3. จานวนบัณฑิตที่มีงานทา
4. จานวนบัณฑิตที่นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
สู ตรในการคานวณ

โดยที่

X1
X2
X3
X4
X5
n

(X1 + 2X2 + 3X3+ 4X4 + 5X5)
× 100
5n
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

จานวนบัณฑิตที่นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั หน้าที่การงาน ในระดับน้อยที่สุด
จานวนบัณฑิตที่นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั หน้าที่การงาน ในระดับน้อย
จานวนบัณฑิตที่นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั หน้าที่การงาน ในระดับปานกลาง
จานวนบัณฑิตที่นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั หน้าที่การงาน ในระดับมาก
จานวนบัณฑิตที่นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั หน้าที่การงาน ในระดับมากที่สุด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามว่าได้นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ต้ งั แต่ระดับน้อย
ที่สุดถึงมากที่สุด

* ทั้งนี้สูตรการคานวณดังกล่าวได้ผา่ นความเห็นชอบจากสานักงาน ก.พ.ร. ในการจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2551
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.8 คุณภาพของหลักสู ตรการจัดการศึกษาของ มสธ . ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ** (สมศ. 6.10)
ประเภทของตัวบ่ งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบาย
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เป็ นมหาวิทยาลัยที่จดั การศึกษาทางไกล สอดคล้องตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ซึ่ งกาหนดให้จดั การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลและสังคม โดยไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยนตามปกติ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ข้อ)
ระดับคุณภาพของหลักสูตรการจัดการศึกษาของ มสธ . ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
ของกระทรวงศึกษาธิ การ พิจารณาจากเกณฑ์คุณภาพที่ตอ้ งดาเนินการครบทั7้ ง ข้อ ดังนี้
1. มีกระบวนการกาหนดมาตรฐานขององค์ประกอบของคณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชา
เพื่อวางแผนเตรี ยมการผลิต หรื อจัดหาเนื้อหาสาระทาการสอนและประเมิน
2. มีกระบวนการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการสอนทางไกลจากสภามหาวิทยาลัย
3. มีความชัดเจนของการกาหนดโครงสร้างสื่ อการศึก ษาทางไกลทั้งสื่ อหลักและสื่ อเสริ มใน
แต่ละชุดวิชา
4. มีการตรวจสอบคุณภาพสื่ อการศึกษาทั้งสื่ อหลักและสื่ อเสริ มตามโครงสร้างสื่ อการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยที่ใช้เป็ นเครื่ องมือถ่ายทอดความรู ้ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองเป็ นหลัก
5. มีกระบวนการจัดส่ งเอกสารการสอน / สื่ อการการศึกษาให้แก่นกั ศึกษา
6. มีแผนแม่บททางวิชาการของระบบการศึกษาทางไกลที่ได้รับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 4 ข้อ
หมายเหตุ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
4 – 5 ข้อ

** ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ข้ อมูลที่ต้องการ
1. เป้ าหมายการจัดการศึกษาในแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของมหาวิทยาลัย
2. รายชื่อ/คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชา
3. รายชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสูตร
4. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
5. มติสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัยที่ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
6. โครงสร้างสื่ อหลัก ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ เทปเสี ยง ซี ดีเสี ยงประจาชุดวิชา และสื่ อเสริ ม เช่น รายการ
วิทยุกระจายเสี ยง รายการวิทยุโทรทัศน์ การสอนเสริ ม เป็ นต้น
7. เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพสื่ อการศึกษาทั้งสื่ อหลักและสื่ อเสริ ม
8. รายชื่อ/คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสื่ อเสริ ม
9. แผนการตรวจสอบคุณภาพสื่ อการศึกษา
10. แผนการจัดส่ งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา
11. รายชื่อเอกสารการสอน/ชุดวิชาที่จดั ส่ งให้นกั ศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
12. แผนแม่บททางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.9 คุณภาพการถ่ ายทอดความรู้ ในระบบการศึกษาทางไกลให้ แก่นักศึกษา **
(สมศ. 6.11 และ ก.พ.ร 3.1)
ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เป็ นมหาวิทยาลัยที่จดั การศึกษาทางไกล สอดคล้องตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ งกาหนดให้จดั การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลและสังคม โดยไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยนตามปกติ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ข้อ)
ระดับ คุณภาพการถ่ายทอดความรู ้ให้แก่นกั ศึกษา พิจารณาจากเกณฑ์คุณภาพที่ตอ้ งดาเนินการครบ
ทั้ง 7 ข้อ ดังนี้
1. มีกระบวนการถ่ายทอดหรื อส่ งความรู ้ให้นกั ศึกษาตามแผนผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
2. มีกระบวนการอบรมด้านการผลิตสื่ อหลักและสื่ อเสริ ม ของคณาจารย์และบุคลากร
3. มีกระบวนการสอนเสริ มแบบเผชิญหน้าหรื อการสอนเสริ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
4. มีการกระจายของศูนย์บริ การการศึกษาในระดับภูมิภาค
5. มีการประเมินประสิ ทธิ ภาพของการจัดประสบการณ์วิชาชีพ สาหรับชุดวิชาที่ตอ้ งฝึ ก
ประสบการณ์
6. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน
7. มีการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในการทาง าน / การดารงชีวิตประจาวันของประชาชน
ที่ลงทะเบียนเรี ยนในหลักสูตรระยะสั้น
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อ
หมายเหตุ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
5 – 6 ข้อ

** ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
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ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
1. ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ / รายการวิทยุกระจายเสี ยง
2. ตารางการสอนเสริ ม
3. กาหนดการอบรมหรื อตารางอบรมการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนในรู ปมัลติมีเดีย
พร้อมรายชื่อ
ผูอ้ บรม
4. กาหนดการอบรมการผลิตและบริ หารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมรายชื่อผูอ้ บรม
5. กาหนดการอบรมการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ระดับปริ ญญาตรี พร้อมรายชื่อผูอ้ บรม
6. แผนการสอนเสริ มประจาภาคการศึกษา
7. รายชื่ออาจารย์สอนเสริ มประจาภาคการศึกษา
8. ผลการประเมินการจัดกิจกรรมสอนเสริ ม
9. รายชื่อศูนยวิทยพัฒนา มสธ. 10 ศูนย์
10. รายชื่อศูนย์บริ การการศึกษาจังหวัดทัว่ ประเทศ
11. รายชื่อศูนย์บริ การการศึกษาระดับปริ ญญาโท
12. รายชื่อศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจระดับปริ ญญาตรี
13. รายชื่อสถานที่ฝึกปฏิบตั ิงานระดับบัณฑิตศึกษา
14. แผนการจัดประสบการณ์วิชาชีพประจาภาคการศึกษา
15. รายชื่อสาขาวิชา/ชุดวิชาที่ตอ้ งจัดฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
16. ผลประเมินผลการจัดกิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ
17. ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย
18. ผลประเมินการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในการทางาน/การดารงชีวิตประจาวันของผูเ้ ข้ารับ
การอบรมในหลักสู ตรต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้บริ การแก่ประชาชนทัว่ ไป
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.12.10 คุณภาพของการวัดและประเมินผลในระบบการศึกษาทางไกล **
(สมศ. 6.12 และ ก.พ.ร. 3.2)
ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
การวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช คานึงถึงความสอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องหลักเกณฑ์การขอเปิ ดและดาเนินการหลักสูตรระดับปริ ญญาในระบบการศึกษา
ทางไกล พ.ศ. 2548 ข้อ 9. ซึ่ งกาหนดว่า “สถาบันอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาทางไกล จะต้องจัดให้มีระบบ
การวัดผลและการประเมินผลการเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ผลและมีมาตรฐานเทียบเคียงได้กบั การจัดการศึกษาในระบบ
ชั้นเรี ยนและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ” และข้อ 10. “สถาบันอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาทางไกล
จะต้องมีระบบการตรวจสอบและควบคุมให้ผเู ้ รี ยนต้องเรี ยน สอบ และทาผลงานวิชาการ อันเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการศึกษาด้วยตนเอง มีแผนดาเนินการ ทั้งการสอบประจาภาค และสอบย่อย โดยต้องดาเนินการสอบ
ในสถานที่ที่มีผคู ้ ุมสอบที่สนามสามารถตรวจสอบการเข้าสอบด้วยตนเองของนักศึกษาได้”
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ข้อ)
ระดับ คุณภาพของการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พิจารณาจากเกณฑ์
คุณภาพที่ตอ้ งดาเนินการครบทั้ง 7 ข้อ ดังนี้
1. มีการกาหนดกรอบคุณวุฒิของกรรมการในการออกข้อสอบ
2. มีกระบวนการวางแผนการจัดศูนย์สอบ
3. มีเกณฑ์การกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผคู ้ ุมสอบทั้งเจ้าหน้าที่หลักและเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วย
4. มีการประเมินอัตราการทุจริ ตในการสอบ
5. มีการรายงานผลการดาเนินงานด้านการวัดและประเมินผลในทุกชุดรายวิชาที่มีการสอบ
(Occurrence Report)
6. มีการนาผลในข้อ 5 มาพิจารณาปรับปรุ งกระบวนการวัดและประเมินผล
7. มีการประเมินคุณภาพของข้อสอบในคลังข้อสอบ (ค่าความยาก และค่าอานาจจาแนก)
หมายเหตุ

** ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 4 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
4 – 5 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
1. คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและมติสภาวิชาการที่เกี่ยวข้อง
2. แผนปฏิบตั ิงานการจัดสอบ
3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการอานวยการสอบ
4. เกณฑ์การกาหนดคุณสมบัติของกรรมการคุมสอบ
5. คาสัง่ แต่งตั้งบุคลากรดาเนินการสอบ
6. ผลการประเมินอัตราการทุจริ ตในการสอบ
7. คาสัง่ แต่งตั้งกรรมการตรวจข้อสอบ
8. รายงานการประชุมคณะกรรมการตัดสิ นผลการสอบ
9. แผนปฏิบตั ิงานการประมวลผลการสอบ
10. รายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งผลการสอบ
11. รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
12. การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาแบบทดสอบ
13. รายงานการประเมินคุณภาพ (ค่าความยากและค่าอานาจจาแนก) ของข้อสอบ

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิตนักศึกษา
มีการจัดบริการแก่ นักศึกษาและศิษย์เก่า * (สกอ. 3.1)

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1
ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความครอบคลุมของการให้บริ การต่างๆที่จดั ให้แก่
นักศึกษา
ปัจจุบนั และศิษย์เก่า เช่น บริ การเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพ เป็ นต้น
นิยามคาศัพท์
การจัดบริการแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่ า หมายถึง
1. การบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยน เช่น การจัดสื่ อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การบริ การด้านงานทะเบียน การบริ การนักศึกษานานาชาติ
2. การบริ การด้านกายภาพที่ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของ นักศึกษา เช่น หอพัก นักศึก ษา สภาพแวดล้อม
ห้องเรี ยน สถานที่ออกกาลังกาย บริ การอนามัย การจัดจาหน่ายอาหาร
3. การบริ การด้านการแนะแนวและการให้คาปรึ กษา
4. การบริ การด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกูย้ มื การศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริ การจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ในและนอกมหาวิทยาลัยที่จาเป็ นแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
5. การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าในรู ปแบบต่างๆ

รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน
หมายเหตุ

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

* ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
เป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา
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เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการสารวจความต้องการจาเป็ นของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
2. มีการจัดบริ การด้านสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
3. มีการจัดบริ การด้านกายภาพที่ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
4. มีการจัดบริ การให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
5. มีบริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริ การทั้ง 5 เรื่ องข้างต้นเป็ นประจาทุกปี
8. นาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การมาพัฒนาการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 7 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
7 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

แนวทางการปฏิบัติ
1. สารวจความต้องการจาเป็ น (needs assessment) ของนักศึกษาปี ที่ 1
2. จัดบริ การด้านสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ นักศึกษา เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ศูนย์การเรี ยนรู ้ และสื่ อการเรี ยน เป็ นต้น
3. จัดบริ การด้านกายภาพที่ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของ นักศึกษา เช่น หอพักสภาพแวดล้อม
ในมหาวิทยาลัย สภาพห้องเรี ยน สถานที่ออกกาลังกาย และบริ การอนามัย เป็ นต้น
4. จัดบริ การด้านการให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
5. จัดบริ การแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์แก่ นักศึกษาและศิษย์เก่า เช่นทุนกูย้ ืมการศึกษา
การบริ การจัดหางาน แหล่งทุนศึกษาต่อ เป็ นต้น
6. จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
7. ประเมินคุณภาพของการให้บริ การและคุณภาพชีวิตข องนักศึกษา เป็ นประจาทุกปี เพื่อนาไป
พัฒนาการบริ การ
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ข้ อมูลที่ต้องการ
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีการจัดบริ การแก่นิสิตและศิษย์เก่าใน
5 เรื่ อง ได้แก่ บริ การด้านสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ บริ การด้านกายภาพที่ส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิต บริ การให้คาปรึ กษา บริ การแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อ นักศึกษา และศิษย์เก่า
และโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า ดังต่อไปนี้
1. เอกสารหรื อหลักฐานการสารวจความต้องการจาเป็ นของนักศึกษาปี ที่ 1
2. เอกสารหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
3. หลักฐานการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดบริ การให้แก่ นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้แก่
ประกาศ แผ่นพับ การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ หรื อ website ของมหาวิทยาลัย
4. ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจานวนหนังสื อ วารสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสื บค้นข้อมูลที่จดั หาเข้าห้องสมุด หรื อจัดให้บริ การแก่นกั ศึกษา
5. หลักฐานโครงการความร่ วมมือของมหาวิทยาลัยกับอง ค์กรต่างๆ ในการพัฒนา ประสบการณ์
ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
6. ข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการบริ การ นักศึกษาและศิษย์เก่าจากฝ่ ายกิจการ นักศึกษาของสาขาวิชา
และมหาวิทยาลัย
7. รายชื่อหน่วยบริ การและโครงการหรื อกิจกรรมบริ การที่แต่ละหน่วยจัดบริ การแก่
นักศึกษา
และศิษย์เก่า
8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษย์เก่าเกี่ยวกับการบริ การที่ได้รับ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2

มีการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีค่ รบถ้ วนและสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ทีพ่ งึ ประสงค์ * (สกอ. 3.2)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมนิสิตอย่างเหมาะสมและครบถ้วน
กับคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์

สอดคล้อง

นิยามคาศัพท์
การส่ งเสริมกิจกรรม นักศึกษา ที่ครบถ้ วนและสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
หมายถึง กิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดย มหาวิทยาลัย สาขาวิชา และโดยสโมสร นักศึกษา
หรื อองค์การนักศึกษาเป็ นกิจกรรมที่ผเู ้ ข้าร่ วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่ างกาย
และคุณธรรมจริ ยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่
1. ความรู ้
2. ทักษะการคิด
3. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4. ทักษะการวิเคราะห์และการสื่ อสาร
5. การพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน
หมายเหตุ

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

* ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
เป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา
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เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการจัดทาแนวทางส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มีการส่ งเสริ มให้มหาวิทยาลัยและองค์การ นักศึกษา หรื อสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษา
ให้ครบทุกประเภท โดยอย่างน้อยต้องดาเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
1) กิจกรรมวิชาการ
2) กิจกรรมกีฬาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
 กิจกรรมกีฬาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง การจัดกลุ่มกิจกรรม ไม่วา่ จะเป็ น
กิจกรรมกีฬาหรื อกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจะอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน
3) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม
 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม
หมายถึง การจัดกลุ่มกิจกรรม
ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรื อกิจกรรมรักษาสิ่ งแวดล้อมจะอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน
4) กิจกรรมนันทนาการ
5) กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรม
ทั้งที่จดั โดยมหาวิทยาลัย
และองค์การนักศึกษาหรื อสโมสรนักศึกษาทุกสิ้ นปี การศึกษา
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง หมายถึง นาผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุ งการจัดกิจกรรมทุกครั้งหลัง
การประเมิน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก
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แนวทางการปฏิบัติ
1. มีการกาหนดแนวทางที่ชดั เจนในการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม ทั้งโดยมหาวิทยาลัยและองค์การ
นักศึกษา หรื อสโมสร นักศึกษา ที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตลอดจน
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา
2. มีการส่ งเสริ มและติดตามผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบถ้วนอย่างน้อยในกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริ มสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม

3. มีการจัดทารายงานผลการติดตามและประเมินโครงการหรื อกิจกรรม
ทั้งที่ดาเนินการ
โดยมหาวิทยาลัยและองค์การนักศึกษา หรื อสโมสรนักศึกษาต่อผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกสิ้ น
ปี การศึกษา
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข้ อมูลที่ต้องการ
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีการส่ งเสริ มกิจกรรม
นักศึกษา
ที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ อาทิ
1. คาสัง่ แต่งตั้ง หรื อมอบหมายคณะกรรมการ คณะทางาน หน่วยงานเพื่อทาหน้าที่กาหนดแนว
ทางการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม นักศึกษา ที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. จานวนและรายชื่อโครงการหรื อกิจกรรม นักศึกษา จาแนกตามประเภท กิจกรรม อาทิ กิจกรรม
วิชาการ กิจกรรมกีฬาและส่ งเสริ มสุ ขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม กิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
3. หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
4. เอกสารประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการส่ งเสริ มงานกิจการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. คู่มือนักศึกษาจากฝ่ ายกิจกรรมนักศึกษา
6. เอกสารรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรม นักศึกษา ทั้งที่จดั โดยมหาวิทยาลัยและสโมสร
นักศึกษา
7. เอกสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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องค์ ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1

มีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ *
(สกอ. 4.1)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริ หารจัดการงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง
การดาเนินงานที่เป็ นระบบและมีกลไกส่ งเสริ มสนับสนุนการสร้างงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ให้สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้
ทั้งสนับสนุนด้าน การจัดหาแหล่งทุนวิจยั และการจัดสรรทุนวิจยั
การส่ งเสริ มพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และบุคลากรวิจยั และทีมวิจยั
การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็ น
ซึ่ งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่ องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญ
และกาลังใจแก่อาจารย์และบุคลากรวิจยั อย่างเหมาะสม
นิยามคาศัพท์
งานวิจยั หมายถึง กระบวนการค้นหาคาตอบของปัญหา หรื อการเสาะแสวงหาความรู ้ใหม่
ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผา่ นกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรื อทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล
ตลอดจนสรุ ปผลอย่างเป็ นระบบ
งานสร้ างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จาเป็ นต้องเป็ นงานวิจยั ) ที่มีการศึกษา ค้นคว้า
ที่แสดงออกทางศิลปะหรื อดนตรี อนั เป็ นที่ยอมรับ
ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)
หรื อ ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)
หรื อ ปี ปฏิทิน 2552 (1 มกราคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552)
เลือกใช้ ได้ ตามความสะดวกแต่ ต้องเป็ นระบบเดียวกันทุกปี ที่ประเมินต่ อจากนีไ้ ป และเป็ นระบบ
เดียวกันสาหรับตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 – 4.3 ในที่นี้ มสธ. เลือกใช้ ปีงบประมาณ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

หมายเหตุ

* ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
เป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา
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เกณฑ์ มาตรฐาน (ข้อ)
1. มีการจัดทาระบบและกลไกการบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตาม
แผนของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
2. มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ที่ใช้ประโยชน์ได้จริ ง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่างๆเพื่อสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั
5. มีระบบและกลไกการสร้างขวัญและกาลังใจและยกย่องนักวิจยั ที่มีผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอกทั้งภาครั ฐ เอกชน
และภาคอุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 5 ข้อ

แนวทางการปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริ มการบูรณาการ และสอดคล้อง
ไปในแนวเดียวกันกับภารกิจด้านอื่นของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายตามแผน
ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
2. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์
อย่างครบถ้วน และใช้ประโยชน์ได้จริ ง
3. มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจยั และงานสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ ทั้งทรัพยากรการเงิน
ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้า ห้องปฏิบตั ิการ และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ
4. มีกลไกส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั
กับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ
เอกชน
และภาคอุตสาหกรรมในการทางานวิจยั และงานสร้างสรรค์ร่วมกัน
5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจยั มีการควบคุมนักวิจยั ให้ปฏิบตั ิตามจรร ยาบรรณ มีการสร้างขวัญ
และกาลังใจ และยกย่องนักวิจยั ที่มีผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีการสร้างทีมวิจยั เพื่อผลิตผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ระดับสากล
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ข้ อมูลที่ต้องการ
1. แผนงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยและหลักฐานการดาเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมิน
และปรับปรุ ง
2. จานวนโครงการการบริ หารงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ
และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานวิจยั เช่น ข้อมูลหรื อหลักฐานการจัดหาแหล่ง
ทุน ข้อมูลการจัด สรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจยั ข้อมูลการสนับสนุนทรัพยากรด้านอื่นๆ ต่อการวิจยั
ข้อมูลทุนวิจยั ที่คณาจารย์ได้รับพร้อมชื่อคณาจารย์ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิจยั ที่ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ในลักษณะ
อื่นๆหรื อการนาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนข้อมูลหรื อหลักฐานการสร้างขวัญและกาลังใจแก่นกั วิจยั เป็ นต้น
4. ข้อมูลหรื อหลักฐานการพัฒนาสมรรถนะนักวิจยั และทีมวิจยั
5. เอกสารหลักฐานความร่ วมมือในการวิจยั กับหน่วยงานต่างๆ

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

76

มีระบบบริหารจัดการความรู้ จากงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ * (สกอ.4.2)

ตัวบ่ งชี้ที่ 4.2
ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
การบริ หารจัดการความรู ้จากผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา
วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชน เป้ าหมายที่จะนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญสาหรับทุกมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องจัดระบบส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีระบบ
การรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจยั อย่างเหมาะสมกับผูใ้ ช้
แต่ละกลุ่ม โดยสิ่ งที่เผยแพร่ ตอ้ งมีคุณภาพเชื่อถือได้ และรวดเร็ วทันเหตุการณ์
นิยามคาศัพท์
งานวิจยั หมายถึง กระบวนการค้นหาคาตอบของปัญหา หรื อการเสาะแสวงหาความรู ้ใหม่
ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผา่ นกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรื อทดลองวิเคราะห์และตีความข้อมูล
ตลอดจนสรุ ปผลอย่างเป็ นระบบ
งานสร้ างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จาเป็ นต้องเป็ นงานวิจยั ) ที่มีการศึกษาค้นคว้า
ที่แสดงออกทางศิลปะหรื อดนตรี อนั เป็ นที่ยอมรับ
ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)
หรื อ ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)
หรื อ ปี ปฏิทิน 2552 (1 มกราคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552)
เลือกใช้ ได้ ตามความสะดวกแต่ ต้องเป็ นระบบเดียวกันทุกปี ที่ประเมินต่ อจากนีไ้ ป และเป็ นระบบ
เดียวกันสาหรับตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 – 4.3 ในที่นี้ มสธ. เลือกใช้ ปีงบประมาณ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

หมายเหตุ

* ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
เป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา
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เกณฑ์ มาตรฐาน (ข้อ)
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ท้ งั ในวงการวิชาการ
และการนาไปใช้ประโยชน์
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่เชื่อถือ
ได้และรวดเร็ วทันต่อการใช้ประโยชน์
3. มีการสร้างเครื อข่ายเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปยังผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่ วมมือระหว่างบุคลากรวิจยั กับองค์การภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อการนาผลงานไปใช้ประโยชน์
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิ ทธิ บตั รการซื้ อขายทรัพย์สินทาง ปัญญาตลอดจนการคุม้ ครองสิ ทธิ
ของงานวิจยั หรื อสิ่ งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรมให้แก่บุคลากรวิจยั เจ้าของผลงาน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อ

แนวทางการปฏิบัติ
1. มีการส่ งเสริ มสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ในวงการวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่เชื่อถือ
ได้และรวดเร็ วทันต่อการใช้ประโยชน์
3. มีเครื อข่ายเผยแพร่ ผลงานวิจั ยและงานสร้างสรรค์ไปยังนักวิชาการ นิสิตและชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลัย
4. มีกลไกในการส่ งเสริ ม สนับสนุนความร่ วมมือระหว่างบุคลากรวิจยั กับองค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในการนาผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์
5. มีกลไกสนับสนุ นการจดสิ ทธิ บตั รการซื้ อขายทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการคุม้ ครองสิ ทธิ
ของงานวิจยั หรื อสิ่ งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรมให้แก่บุคลากรวิจยั เจ้าของผลงาน
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ข้ อมูลที่ต้องการ
เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีระบบบริ หารจัดการความรู ้จากงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย
1. คาสัง่ หรื อการมอบหมายคณะกรรมการ คณะทางาน หรื อหน่วยงานจัดทาระบบรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
2. ระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็ นศูนย์รวมสารสนเทศงานวิจยั รวมทั้งระบบ intranet, internet และ website
ที่เกี่ยวกับงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
3. กระบวนการดาเนินการเพื่อเผยแพร่ หรื อถ่ายทอดความรู ้ไปสู่วงการวิชาการและการนาไปใช้
ประโยชน์ท้ งั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. เอกสารหลักฐานควา มร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหรื อบุคลากรวิจยั กับองค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัย
5. เอกสารการดาเนินงานด้านการจัดการและคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
6. ระเบียบ กฎเกณฑ์ และหรื อแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรวบรวม คัดสรรเผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ในทรัพย์สินด้านค วามรู ้จากการวิจยั ไปยังทุกกลุ่มเป้ าหมาย ทั้งคณาจารย์ นิสิต ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่นๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7. จานวนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ ในวงวิชาการ
หรื อนาไปใช้ประโยชน์
8. จานวนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้
เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมผ่านช่องทางต่าง ๆ
9. จานวนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้จดสิ ทธิ บตั รหรื อซื้ อขายทรัพย์สิน
ทางปัญญา
10. ชื่อเครื อข่ายหรื อหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมีความร่ วมมือทางวิชาการอันเป็ นผลมาจากผลงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 4.3 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้ างสรรค์ จากภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัยต่ อจานวนอาจารย์ประจา และบุคลากรวิจัย
(สกอ. 4.3 และ สมศ. 2.2, 2.3)
ประเภทของตัวบ่ งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบาย
เพื่อวัดศักยภาพของอาจารย์ และบุคลากรวิจยั ในการขอทุนวิจยั จากภายในมหาวิทยาลัยมาใช้ใน
การทางานวิจยั
นิยามคาศัพท์
อาจารย์ ประจา หมายถึง อาจารย์ที่เป็ นข้าราชการ พนักงาน (เงินงบประมาณ และเงินรายได้ ) ลูกจ้าง
และรวมอาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาจ้างกับหน่วยงานหรื อสถานศึกษาทั้งปี การศึกษา
ที่มีระยะเวลา
ทางานไม่ต่ากว่า 9 เดือนรวบรวมสิ้ นสุ ดปี การศึกษา ไม่ นับอาจารย์ ประจาที่ลาศึกษาต่ อ
บุคลากรวิจยั หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรื อบุคลากรที่เป็ นเจ้ าหน้าที่วิจยั และนักวิจยั และ/หรื อ
บุคลากรที่มีภาระหน้าที่หลักในการทาวิจยั โดยมีสญ
ั ญาจ้างทั้งปี การศึกษา และมีระยะเวลาทางานไม่ต่ากว่า
9 เดือน ไม่ นับบุคลากรวิจยั ที่ลาศึกษาต่ อ
เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ ภายในมหาวิทยาลัย หมายถึง วงเงินที่มีการเซ็นสัญญารับ
ทุนวิจยั ในปี การศึกษา หรื อปี งบประมาณ หรื อปี ปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่วงเงินที่มีการเบิกจ่ายจริ ง
การแบ่งสัดส่ วนเงินวิจยั กรณี มีผวู ้ ิจยั จากหลายสาขาวิชา หรื อหลายสถาบัน ให้แบ่งสัดส่ วนตามที่
สาขาวิชาหรื อมหาวิทยาลัยตกลงกัน หรื ออาจใช้โดยการแบ่งหารเฉลี่ยเท่า ๆ กัน
ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)
หรื อ ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)
หรื อ ปี ปฏิทิน 2552 (1 มกราคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552)
เลือกใช้ ได้ ตามความสะดวกแต่ ต้องเป็ นระบบเดียวกันทุกปี ที่ประเมินต่ อจากนีไ้ ป และเป็ นระบบ
เดียวกันสาหรับตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 – 4.3 ในที่นี้ มสธ. เลือกใช้ ปีงบประมาณ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

เกณฑ์ การประเมิน (เกณฑ์ทวั่ ไป)
คะแนน 1
1 – 16,999 บาท/คน
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คะแนน 2
17,000 – 24,999 บาท/คน

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ
25,000 บาทต่อคน
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ข้ อมูลที่ต้องการ
1. จานวนอาจารย์ประจา และบุคลากรวิจยั ทั้งหมดในปี การศึกษานับเฉพาะที่ปฏิบัตงิ านจริง
2. จานวนเงินสนับสนุนการทาวิจยั และงานสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ที่มีการเซ็น
สัญญารับทุนในปี งบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริ ง
3. การแบ่งสัดส่ วนจานวนเงินวิจยั กรณี มีผรู ้ ่ วมวิจยั หลายสาขาวิชาในโครงการเดียวกัน ให้แบ่ง
สัดส่ วนเงินตามที่สาขาวิชาตกลงกัน หรื ออาจเฉลี่ยเท่าๆกัน
สู ตรในการคานวณ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั เฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง

ตัวอย่ างในการคานวณ : ในปี งบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้จดั สรรทุนวิจยั ให้กบั
คณาจารย์คณะต่า งๆ จานวน 10 คณะ รวมทั้งสิ้ น 37,000,000 บาท โดยมีคณาจ ารย์ทาสัญญารับทุนเมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2551 ทั้งสิ้ น 37,000,000 บาท นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจยั จากภายนอก
และเซ็นสัญญารับทุนเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 โดยเป็ นทุนวิจยั ต่อเนื่อง เป็ นเวลา 2 ปี ในวงเงินทั้งสิ้ น
90,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิ บตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ ) 1,903 คน บุคลากร
สายสนับสนุนที่เป็ นนักวิจยั ทั้งหมด (ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ ) 490 คน โดยในปี งบประมาณ ดังกล่าว
มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 90 คนและนักวิจยั ลาศึกษาต่อ 50 คน
เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายน อกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
เป็ นดังนี้
ตัวตั้ง  จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ท้ งั ภายในและภายนอกสถาบัน
= 37,000,000 + 45,000,000 = 82,000,000 บาท
ตัวหาร  จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั เฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง
= (1,903 - 90) + (490 - 50) = 2,253 คน
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สูตรในการคานวณ :
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั เฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง

ดังนั้น เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจา
=
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82,000,000
2,253

= 36,395.92 บาทต่อคน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 4.4 ร้ อยละของงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ ทตี่ ีพมิ พ์เผยแพร่ ได้ รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา สิ ทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และ/หรือนาไปใช้ ประโยชน์ ท้งั ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ ประจาและบุคลากรวิจัย
(สกอ.4.4 สมศ. 2.1 และก.พ.ร. 4.2)
ประเภทของตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่เป็ นผลิตภาพของสถาบันอุดมศึกษา เกิดจากการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู ้อย่างต่อเนื่องของคณาจารย์ จึงเป็ นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่ งเสริ มให้มี
การเผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ การสร้างความรู ้ความเข้าใจ
และสร้างระบบบริ หารจัดการทรัพย์สินท างปัญญาของผลิตภาพดังกล่าว อาทิ การจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาจะช่วยสนับสนุนให้งานวิจยั และงานสร้างสรรค์มีความคุม้ ค่าและเกิดมูลค่าเพิ่ม
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี ปฏิทิน 2552 (1 มกราคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552)

เกณฑ์ การประเมิน (เกณฑ์ทวั่ ไป)
คะแนน 1
ร้อยละ 1 – 19

คะแนน 2
ร้อยละ 20 – 29

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 30

ข้ อมูลที่ต้องการ
1. จานวนอาจารย์ประจา และบุคลากรวิจยั ทั้งหมดในปี นั้น นับเฉพาะที่ปฏิบัตงิ านจริง
2. จานวนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
หรื ออนุสิทธิ บตั ร หรื อนาไปใช้ประโยชน์ท้ งั ในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
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หมายเหตุ
1. การนับบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ให้นบั เฉพาะบทความจากการวิจยั และนาไปตีพิมพ์เผยแพร่
เท่านั้น โดยไม่ นับซ้าหากเผยแพร่ หลายครั้ง และไม่ นับบทความทางวิชาการอืน่ ๆ ที่ไม่ ใช่ งานวิจยั
2. การตีพิมพ์ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิ การวารสารตอบรับแล้ว
3. บทความที่ได้รับการนาเสนอในการประชุมหรื อสัมมนาวิชาการระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
หมายถึง บทความที่ไม่ใช่บทคัดย่อสาหรับบทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์รวามเล่มในรายงานสื บเนื่อง
จากการประชุม (proceeding)
4. การรายงานข้อมูลบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ให้จาแนกตามประเภทผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับต่างๆ โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปี ของวารสารตีพิมพ์
ชื่อบทความและเลขหน้า
ชื่อผูเ้ ขียน
5. การนับจานวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรื ออนุสิทธิ บตั ร ให้นบั เฉพาะที่ได้รับการจด
ทะเบียนในปี นั้น โดย ไม่ นับรวมกรณีอยู่ในระหว่ างยืน่ จดทะเบียน และไม่นบั รวมการจดลิขสิ ทธิ และการ
ทะเบียนเครื่ องหมายการค้า
6. การนาผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการเรี ยนการสอน ไม่นบั เป็ นการ
นาไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ
7. การนับบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ให้นบั เฉพาะบทความจากการวิจยั และนาไปตีพิมพ์เผยแพร่
เท่านั้น ไม่นบั ซ้ าหากเผยแพร่ หลายครั้ง และไม่นบั บทความทางวิชาการอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานวิจยั
8. งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ต้องเป็ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรื อนานาชาติเท่านั้น
9. ทรัพย์สินทางปัญญา หมายความรวมถึง สิ ทธิ บตั
รและอนุสิทธิ บตั รทั้งใน ประเทศ
และต่างประเทศ
สู ตรการคานวณ
จานวนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และการนาไปใช้ประโยชน์
× 100
จานวนอาจารย์ประจาและบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็ นนักวิจยั (เฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง)
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ตัวอย่ างในการคานวณ : จากการตรวจสอบหลักฐานในระหว่างการเยี่ยม ชมมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
พบว่า ในปี พ .ศ.2552 มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์จานวน
รวมทั้งสิ้ น 980 ชื่อเรื่ อง เป็ นผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ 673 ชื่อเรื่ อง และตตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับ
นานาชาติ 157 ชื่อเรื่ อง เป็ นผลงานที่จดทรัพย์สินทางปัญญา จดสิ ทธิ บตั ร อนุบตั ร จานวน
136 ชื่อเรื่ อง
เป็ นผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์ระดับชาติหรื อนานาชาติ 14 ชื่อเรื่ อง
มหาวิ ทยาลัยแห่งนี้มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ ) 1,903 คน บุคลากร
สายสนับส นุน ที่เป็ นนักวิจยั ทั้งหมด (ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ ) 490 คน โดยในปี การศึกษาดังกล่าว
มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 90 คน และนักวิจยั ลาศึกษาต่อ 50 คน
ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
หรื อนาไปใช้ประโยชน์ท้ งั ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา เป็ นดังนี้
 จานวนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์
= 980 ชื่อเรื่ อง
ตัวหาร  จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั เฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง
= (1,903 - 90) + (490 - 50) = 2,253 คน
ตัวตั้ง

สูตรในการคานวณ :
จานวนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และการนาไปใช้ประโยชน์
× 100
จานวนอาจารย์ประจาและบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็ นนักวิจยั (เฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง)

ดังนั้น ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรื อนาไปใช้ประโยชน์ท้ งั ในระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา
=
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× 100 = 43.50%
2,253
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ตัวบ่ งชี้ที่ 4.4.1

ร้ อยละของอาจารย์ ประจาและบุคลากรวิจัยทีไ่ ด้ รับทุนทาวิจัย และงานสร้ างสรรค์
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ ออาจารย์ ประจาและบุคลากรวิจัย
(สมศ. 2.4, 2.5)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบาย
ร้อยละของอาจารย์และนักวิจยั ที่ได้รับทุนทาวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
เทียบกับอาจารย์ประจา ทั้งนี้ให้นบั เฉพาะอาจารย์และบุคลากรวิจยั ที่ปฏิบตั ิงานจริ ง ไม่นบั รวมอาจารย์ประจา
และบุคลากรวิจยั ที่ลาศึกษาต่อ และไม่นบั ซ้ าแม้วา่ อาจารย์ประจาหรื อบุคลากรวิจยั ท่านนั้นจะได้รับทุนวิจยั
หลายครั้งในปี การศึกษานั้น
การได้รับทุนทาวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ หมายรวมถึง กา รได้รับเงิน วัสดุ อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ
ต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบันเพื่อการทางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในกรณี
ที่เป็ นวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ให้คานวณเป็ นจานวนเงินตามราคาของสิ่ งนั้นๆ
แหล่งทุนทาวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน จาแนกดังนี้
1) แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช. เป็ นต้น
2) แหล่งทุนต่างประเทศ
3) จากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่ไม่ใช่แหล่งทุนวิจยั
4) จากภาคเอกชน
5) จากแหล่งอื่นๆ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 1 – 29

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

คะแนน 2
ร้อยละ 30 – 44

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 45
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สู ตรการคานวณ
จานวนอาจารย์ประจาและบุคลากรวิจยั ที่ได้รับทุนทาวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบันปี การศึกษานั้น
(ไม่นบั ซ้ าแม้วา่ อาจารย์ประจาหรื อ บุคลากรวิจยั จะได้ทุนวิจยั หลายครั้งในปี นั้นๆ)
จานวนอาจารย์ประจาและบุคลากรวิจยั ในปี นั้น
(เฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง)

× 100

ข้ อมูลที่ต้องการ
1. จานวนอาจารย์ประจา ในปี การศึกษานั้น ให้นบั รวมนักวิจยั ได้ดว้ ย ทั้งนี้ให้นบั อาจารย์ประจา
และบุคลากรวิจยั เฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง ไม่ นับรวมอาจารย์ ประจาและบุคลากรวิจยั ที่ลาศึกษาต่ อ
2. จานวนอาจารย์และบุคลากรวิจยั ที่ได้รับทุนทาวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
ในปี การศึกษานั้น และไม่นบั ซ้ าแม้วา่ อาจารย์ป ระจาหรื อบุคลากรวิจยั ท่านนั้นจะไ ด้รับทุนวิจยั หลายครั้ง
ในปี การศึกษานั้น
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ตัวบ่ งชี้ที่ 4.4.2

ร้ อยละของอาจารย์ประจาทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ มวิชาการและ/หรือนาเสนอผลงานวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ (สมศ. 5.9)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบาย
ร้อยละอาจารย์ประจาของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่ วมประชุมวิชาการ หรื อนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการในระดับประเทศหรื อต่างประเทศในปี งบประมาณ นั้น ต่อจานวนอาจารย์ประจา ทั้งนี้ให้นบั
อาจารย์ประจาเฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง ไม่ นับรวมอาจารย์ ที่ลาศึกษาต่ อ การแจงนับอาจารย์ประจาที่เข้าประชุม
วิชาการหรื อนาเสนอผลงานทางวิชาการ ในแต่ละปี งบประมาณ จะไม่ นับซ้าถึงแม้ ว่ าอาจารย์ ผ้ นู ้ นั จะเข้ าร่ วม
ประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานหลายครั้ง
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา ได้แก่
1. ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจยั ที่เหมาะสม
กับสาขาวิชา
2. การแสดงออกทางศิลปะอันเป็ นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ
3. งานที่ได้รับสิ ทธิ บตั ร/อนุสิทธิ บตั รทั้งในและต่างประเทศ
4. การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริ มสร้างองค์ความรู ้หรื อวิธีการที่เป็ นประโยชน์
ต่อสาขาวิชา หรื อแสดงความเป็ นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรื อแสดงความสามารถใ นการบุกเบิกงาน
ในสาขาวิชานั้น
5. สิ่ งประดิษฐ์หรื องานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมและจิตรกรรม
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 1 – 34
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คะแนน 2
ร้อยละ 35 – 49

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 50
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สู ตรการคานวณ
จานวนอาจารย์ประจาที่เข้าร่ วมประชุมวิชาการหรื อนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศในปี งบประมาณนั้น
(ไม่นบั ซ้ าถึงแม้วา่ อาจารย์ผนู ้ ้ นั จะเข้าร่ วมประชุมวิชาการหรื อนาเสนอผลงานหลายครั้ง )
จานวนอาจารย์ประจาในปี งบประมาณนั้น (เฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง)

× 100

ข้ อมูลที่ต้องการ
1. จานวนอาจารย์ประจาในปี งบประมาณนั้น เฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบตั ิงานจริ ง
2. จานวนอาจารย์ประจาที่นาเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ ในปี งบประมาณนั้น
3. จานวนอาจารย์ประจาที่นาเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศ ในปี งบประมาณนั้น
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องค์ ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
(สกอ. 5.1)
ประเภทของตัวบ่ งชี้

*

กระบวนการ

คาอธิบาย
การบริ การทางวิชาการแก่สงั คมเป็ นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ควรมีระบบและกลไกในการบริ การทางวิชาการแก่สงั คมที่เป็ นรู ปธรรม โดยกาหนด
เป้ าหมายในการให้บริ การวิชาการให้ชดั เจนเพื่อเป็ นกรอบในการจัดทาแผนดาเนินงานในการให้บริ กา
ร
วิชาการแก่สงั คมของสาขาวิชา หน่วยงานมีการติดตาม กากับ สนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามภารกิจด้านบริ การ
ทางวิชาการแก่สงั คมของบุคลากรของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของมหาวิทยาลัย
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดาเนินงานของการบริ การวิชาการแก่สงั คม
2. มีคณะกรรมการ คณะทางานหรื อหน่วยงานดาเนินการให้บริ การวิชาการแก่สงั คมตามแผนที่
กาหนด
3. มีการกาหนดหลักเกณฑ์และหรื อระเบียบในการให้บริ การวิชาการแก่สงั คม
4. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนที่กาหนด
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ การวิชาการแก่สงั คม
6. มีการจัดทาแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สงั คมเข้ากับการเรี ยน
การสอน หรื อการวิจยั หรื อการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิ ผลและนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุ งความเชื่อมโยง
และบูรณาการระหว่างการบริ การวิชาการแก่สงั คมกับภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ

* ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
เป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา
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เกณฑ์ การประเมิน (เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก
5 - 6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

แนวทางการปฏิบัติ
1. มหาวิทยาลัยจัดระบบและกลไก
เพื่อให้สามารถดาเนินงานตามนโยบายและแผนงาน
ด้านการบริ การวิชาการแก่สงั คม
2. มีการกาหนดสัดส่ วนภาระงานการบริ การวิชาการแก่สงั คมของบุคลากรตามจุดเน้น
ของมหาวิทยาลัย
3. มีการประเมินผลการดาเนินงานบริ การวิชาการแก่สงั คมตามนโยบายและแผนงาน
4. มีการประเมินสัมฤทธิ ผลของความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่ งกันและกัน และบูรณาการระหว่าง
การบริ การวิชาการแก่สงั คมกับภารกิจด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
5. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุ งการบริ การวิชาการแก่สงั คมให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง
สังคมภายนอกและภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย
ข้ อมูลที่ต้องการ
1. นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดาเนินงานของการบริ การวิชาการแก่สงั คม และหลักฐาน
การดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุ ง
2. โครงการการบริ หารงานบริ การวิชาการแก่สงั คมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรการและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานบริ การวิชาการแก่สงั คม เช่น คาสัง่ แต่งตั้ง
หรื อมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ หลักฐานดาเนินการกาหนดสั ดส่ วนมาตรฐานภาระงานด้านการบริ การวิชาการแก่
คณาจารย์และบุคลากร
4. ข้อมูลหรื อหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริ การวิชาการ
5. ข้อมูลหรื อหลักฐานการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะในการบริ การวิชาการแก่สงั คม
6. แผนบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สงั คมเข้ากับการเรี ยนการสอนการวิจยั และการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
7. จานวนโครงการหรื อกิจกรรมที่มีการนาความรู ้ประสบการณ์จากการบริ การวิชาการแก่สงั คม
มาใช้ในการเรี ยนการสอน การวิจยั และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
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8. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิ ผลของการเชื่อมโยงการบริ การวิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยน
การสอน การวิจยั และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2 ร้ อยละของอาจารย์ประจาทีม่ ีส่วนร่ วมในการให้ บริการทางวิชาการแก่สังคม
เป็ นทีป่ รึกษา เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็ นกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
(สกอ. 5.2 และสมศ. 3.2)
ประเภทของตัวบ่ งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบาย
อาจารย์พึงมีภาระงานด้านบริ การทางวิชาการแก่สงั คม และดาเนินงานตามภาระงานที่มหาวิทยาลัย
กาหนดเป็ นการบ่งบอกถึงความรู ้ความสามารถของอาจารย์ในการให้ความช่วยเหลือและให้ความร่ วมมือ
ในการเสริ มสร้างความรู ้ ในสาขาของตนเองให้กบั สังคมและหน่วยงานอื่น และยังเป็ นเครื่ องชี้วา่ ผูไ้ ด้รับเชิญ
เป็ นผูท้ ี่ได้รับการยอมรับในวงวิชาชีพนั้นๆ
นิยามคาศัพท์
การให้ บริการทางวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรื อโครงการให้บริ การแก่สงั คมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรื อเป็ นการให้บริ การที่จดั ในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้าใช้บริ การ
กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีลกั ษณะเป็ นกรรมการประจา
กรรมการร่ างหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตรกรรมการประเมินผลงานวิชาการ
หรื ออยูใ่ นกอง
บรรณาธิ การของวารสารวิชาการต่างๆกรรมการประชุมวิชาการ ที่มีลกั ษณะการจัดเป็ นประจาระดับชาติ /
นานาชาติ กรรมการประจาของหน่วยงานภาครัฐ เป็ นต้น
กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเป็ นกรรมการของสมาคมวิชาชีพต่างๆที่ปรึ กษาระดับสูง
ของประเทศที่ได้รับคัดเลือกหรื อได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็ นคณะทางานหรื อคณะดาเนินการเพื่อพัฒนางาน
วิชาการหรื อวิชาชีพภายนอกมหา วิทยาลัยในระดับชาติหรื อนานาชาติ เป็ นต้น ยอมรับ เช่น เป็ นที่ปรึ กษา
นายกรัฐมนตรี เป็ นที่ปรึ กษาระดับสูงอื่นๆ ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินผลงาน กรรมการพิจารณาผลงานระดับชาติ
หรื อนานาชาติ เป็ นต้น
กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกมหาวิทยาลัย หมายถึง บุคลากรประจาของหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้นบั เฉพาะการเป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ นวิทยากรที่อยูใ่ นแผนของสถาบัน
เป็ นกรรมการวิชาการ วิชาชีพ และเป็ นที่ปรึ กษาในหน่วยงานระดับชาติ ได้แก่ หน่วยงานราชการระดับกรม
หรื อเทียบเท่าขึ้นไป หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อองค์การมหาชน หรื อองค์กรกลางระดับชาติท้ งั ภาครัฐและเอกชน
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)
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เกณฑ์ การประเมิน (เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 1 – 24
ร้อยละ 25 – 34
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 35
ข้ อมูลที่ต้องการ
1. จานวนอาจารย์ ประจา ที่เป็ นที่ปรึ กษา เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็ นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
ให้กบั หน่วยงานภายนอก
หรื อสถาบัน องค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในปี การศึกษานั้น โดยจะไม่ นับซ้า แม้วา่ อาจารย์ท่านนั้น
จะเป็ นกรรมการหลายตาแหน่งก็ตาม และสามารถนับอาจารย์ ประจาที่ลาศึกษาต่ อได้ ด้วย
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดในปี การศึกษานั้น นับที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่ อ
สู ตรในการคานวณ
จานวนอาจารย์ประจาที่ มีส่วนร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการ เป็ นที่ปรึ กษา เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็ นกรรมการวิชาการ เป็ นกรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรื อนานาชาติ
(ไม่นบั ซ้ าแม้วา่ อาจารย์ท่านนั้นจะมีส่ว นร่ วมในการให้บริ การฯหลายครั้ง)

× 100

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาต่อ)

ตัวอย่ างในการคานวณ : ผลจาการศึกษาหลักฐานปี การศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีอาจารย์
ประจาทั้งหมด (ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ ) 1,903 คน บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็ นนักวิจยั ทั้งหมด
(ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ ) 490 คน โดยในปี การศึกษาดังกล่าวมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 90 คน และนักวิจยั
ลาศึกษาต่อ 50 คน ในจานวนดังกล่าวมีอาจารย์ประจาที่ไปเป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก สถาบัน 450 คน
เป็ นกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ 76 คน เป็ นวิทยากรที่อยูใ่ นแผนของสถาบัน 150 คน
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คม เป็ นที่ปรึ กษา
เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรื อระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจา เป็ นดังนี้
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ตัวตั้ง

 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีส่วนร่ วมในการบริ การวิชาการและลาศึกษาต่อ
= 450 + 150 + 76 = 676 คน

ตัวหาร  จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ)
= 1,903 คน
สูตรในการคานวณ :
จานวนอาจารย์ประจาที่ มีส่วนร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการ เป็ นที่ปรึ กษา เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็ นกรรมการวิชาการ เป็ นกรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรื อนานาชาติ
(ไม่นบั ซ้ าแม้วา่ อาจารย์ท่านนั้นจะมีส่ว นร่ วมในการให้บริ การฯหลายครั้ง)

× 100

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาต่อ)

ดังนั้น ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คม เป็ นที่ปรึ กษา
เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
=
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.3

ประเภทของตัวบ่ งชี้

ร้ อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทีต่ อบสนอง
ความต้ องการพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของสั งคม ชุ มชน ประเทศชาติ
และนานาชาติต่ออาจารย์ประจา (สกอ.5.3 และสมศ. 3.1)
ผลผลิต

คาอธิบาย
เพื่อกระตุน้ ให้ทุกหน่วยงานเห็นความสาคัญของการนาความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และผลงานวิจยั
เผยแพร่ สู่สงั คม ในการดาเนินงานภารกิจด้านการให้บริ การวิชาการแก่สงั คมและชุมชน
เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ชุมชนและสังคม และประเทศชาติ อันก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคม ซึ่ งเป็ นการแสดงถึงศักยภาพของหน่วยงานในการดาเนินงานตามภารกิจนี้
นิยามคาศัพท์
การให้ บริการวิชาการ หมายถึง การที่หน่วยงานอยูใ่ นฐานะที่เป็ นที่พ่ ึงของชุมชนหรื อเป็ นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการ หรื อทาหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการหรื อการพัฒนาความรู ้
ตลอดจนความเข้มแข็งของชุมชนประเทศชาติและนานาชาติ
ลักษณะการบริ การวิชาการ มีดงั นี้
1) บริ การวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซ่อม
2) บริ การเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา
3) บริ การจัดฝึ กอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบเก็บค่าลงทะเบียน
4) บริ การจัดฝึ กอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบให้เปล่า
5) บริ การจัดฝึ กอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบตั ิการในลักษณะการว่าจ้าง
6) บริ การเกี่ยวกับสุ ขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
7) บริ การศึกษา วิจยั สารวจ การวางแผน การจัดการ
8) บริ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
9) บริ การวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต
10) บริ การอื่นๆ
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โครงการบริการวิชาการที่มผี ลต่ อการพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
หมายถึง
โครงการบริ การวิชาการที่หน่วยงานจัดขึ้น หรื อดาเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่างๆ และทาให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู ้
เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดาริ การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถขอ งชุมชนในด้านการเกษตร ฯลฯ
โดยหากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยูใ่ นหนึ่งโครงการ
ให้สามารถนับกิจกรรมย่อยแทนการนับ
โครงการได้
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ การประเมิน (เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 1 - 24
ร้อยละ 25 – 39
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 40
ข้ อมูลที่ต้องการ
1. จานวนโครงการหรื อกิจกรรมที่หน่วยงานได้จดั ขึ้นเพื่อให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คมและชุมชน
หรื อเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชนประเทศชาติ หรื อนานาชาติในปี การศึกษานั้น รวมถึง
การบริ การวิชาการที่มาค่าตอบแทนและบริ การวิชาการแบบให้เปล่า
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดในรอบปี การศึกษานั้น นับเฉพาะที่ปฏิบัตงิ านจริง
หมายเหตุ
การนับจานวนกิจกรรมหรื อโครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชีพในตัวบ่งชี้น้ ี ให้นบั เฉพาะ
โครงการ หรื อในกรณี ที่โครงการได้ระบุกิจกรรมไว้ชดั เจน ให้นบั กิจกรรมแทนโครงการได้เฉพาะกรณี ที่
กิจกรรมเหล่านั้นได้กาหนดวัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลา เป้ าหมายผูเ้ ข้ารับบริ การ และกา รประเมิน
กิจกรรมทุกกิจกรรมไว้ชดั เจน
ทั้งนี้ สามารถนับซ้ าได้ถา้ เป็ นโครงการ หรื อกิจกรรมที่ดาเนินการกับกลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกัน
สู ตรในการคานวณ
จานวนกิจกรรมหรื อโครงการบริ การทางวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติหรื อนานาชาติ
× 100
จานวนอาจารย์ประจา (เฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง)

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวอย่ างในการคานวณ : ในรอบปี การศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีอาจารย์ประจาทั้งหมด
(ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ) 1,903 คน บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็ นนักวิจยั ทั้งหมด (ปฏิบตั ิงานจริ งและลา
ศึกษาต่อ ) 490 คน โดยในปี การศึกษาดังกล่าวมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 90 คน และนักวิจยั ลาศึกษาต่อ 50 คน
โดยในรอบปี การศึกษาดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้จดั ทากิจกรรมหรื อโครงการบริ การวิชาการต่างๆ ตาม
ที่กาหนดไว้ในแผนของสถาบันรวมทั้งสิ้ น 744 โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา
และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจา เป็ นดังนี้
ตัวตั้ง  จานวนกิจกรรมหรื อโครงการบริ การวิชาการ = 744 โครงการ/กิจกรรม
ตัวหาร  จานวนอาจารย์ประจา (นับเฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง) = 1,903 – 90 = 1,813 คน
สูตรในการคานวณ :
จานวนกิจกรรมหรื อโครงการบริ การทางวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติหรื อนานาชาติ
× 100
จานวนอาจารย์ประจา (เฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง)

ดังนั้น ร้อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
=

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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1,813
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ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ * (สกอ. 5.4 และ ก.พ.ร. 6.2)

ตัวบ่ งชี้ที่ 5.4
ประเภทของตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม เป็ นการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ งถือ
เป็ นบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสากล ของการอุดมศึกษา การตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพ
มากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ทั้งประชาชนผูม้ ารับบริ การ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรื อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ งการสารวจความพึงพอใจโดยทัว่ ไปจะพิจารณา 4 ประเด็น
สาคัญ คือ
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริ การ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
3. ความพึงพอใจด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การ
แต่สาหรับ มหาวิทยาลัย นอกจากความพึงพอใจใน 4 ประเด็นข้างต้นแล้ว ยังรวมถึงความพึงพอใจ
ต่อบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 3 ด้าน คือ การเป็ นผูเ้ ตือนสติสงั คม การชี้นาสังคมและการตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคม
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 65 - 74

หมายเหตุ

คะแนน 2
ร้อยละ 75 - 84

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 85

* ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
เป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ข้ อมูลที่ต้องการ
ข้อมูลพื้นฐานและรายงานผลสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
(ทั้งนี้ ให้นาผลการสารวจ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การของสถาบันอุดมศึกษา โดยสานักงาน ก
.พ.ร. มาใช้ในตัวบ่งชี้น้ ีสาหรับ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ส่ วนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ใช้ผลสารวจของสถาบัน)

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.5

จานวนแหล่งให้ บริการวิชาการวิชาชีพทีไ่ ด้ รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ * (สกอ. 5.5 และ สมศ. 3.5)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
สถาบันพึงทาหน้าที่เป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เป็ นที่พ่ ึงพาในทางวิชาการในรู ปแบบต่างๆ หรื อทา
หน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการและการพัฒนาความรู ้ ซึ่ งได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
1 – 2 แหล่ง

คะแนน 2
3 แหล่ง

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ
4 แหล่ง

ข้ อมูลที่ต้องการ
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้แหล่งให้บริ การทางวิชาการและวิชาชีพ
หมายถึง ศูนย์หรื อหน่วยงานที่ให้บริ การทางวิชาการและวิชาชีพเป็ นประจา เป็ นที่พ่ ึงพาของสังคม จนเป็ นที่
ยอมรับในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ และต้องมีหลักฐานหรื อเอกสารรับรองว่าเป็ นแหล่งให้บริ การ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
การนับเป็ นแหล่งบริ การวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติ พิจารณาจากการมีเอกสารรับรอง
จากหน่วยงานระดับชาติ หรื อนานาชาติ เช่น วุฒิบตั ร หรื อใบรับรอง หรื อหลักฐานการให้บริ การวิชาการ
หมายเหตุ

* ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
เป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.5.1

มีการนาความรู้ และประสบการณ์ จากการบริการวิชาการและวิชาชี พมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ. 3.3)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
การที่ สถาบันได้นาองค์ความรู ้และมวลประ สบการณ์จากการให้บริ การวิชาการแก่สงั คม ชุมชน
และประเทศชาติมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนหรื อการวิจยั
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีแผนในการนาความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการ /วิชาชีพมาใช้ในการเรี ยน
การสอนและการวิจยั
2. มีการนาความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการ /วิชาชีพมาใช้ในการเรี ยนการสอน
อย่างน้อย 1 โครงการ
3. มีการนาความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการ /วิชาชีพมาใช้ในการวิจยั อ ย่างน้อย
1 โครงการ
4. มีการนาความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการ /วิชาชีพมาใช้ในการเรี ยนการสอน
และการวิจยั อย่างน้อย 1 โครงการ
5. มีการบูรณาการการจัดการเรี ยนการสอนกับการวิจยั และการบริ การวิชาการ /วิชาชีพ อย่างน้อย
1 โครงการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการ 2 ข้อแรก

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

คะแนน 2
มีการดาเนิ นการครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนิ นการอย่างน้อย
4 ข้อแรก
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ข้ อมูลที่ต้องการ
1. แผนในการนาความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการเรี ยน
การสอนและการวิจยั ที่เป็ นรู ปธรรม เช่น แผนการสอน แผนงานวิจยั หลักสูตร เป็ นต้น
2. โครงการ กิจกรรม หรื อหลักฐานที่แสดงว่าได้นาองค์ความรู ้และมวลประสบการณ์
จากการให้บริ การวิชาการ แก่สงั คม ชุมชนและประเทศชาติมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
หรื อการวิจยั

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.5.2

ค่ าใช้ จ่ายและมูลค่ าของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพือ่ สั งคม
ต่ ออาจารย์ประจา * (สมศ. 3.4)

คาชี้แจงในการที่ไม่ ขอรับประเมินตัวบ่ งชี้ที่ 5.5.2
เนื่องจากกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ. ไม่มีตวั บ่งชี้น้ ีแล้ว
จึงไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.5.2
ประเภทของตัวบ่ งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบาย
จานวนค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้กบั ทุกโครงการ/กิจกรรมในการบริ การวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
สังคม โดยไม่เรี ยกเก็บเงินใดๆ จากผูร้ ับบริ การต่ออาจารย์ประจา ทั้งนี้ให้นบั อาจารย์ประจาเฉพาะที่ปฏิบตั ิงาน
จริ ง ไม่ นับรวมอาจารย์ ที่ลาศึกษาต่ อ ในการนับโครงการ /กิจกรรมในการบริ การวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
สังคมที่ไม่เรี ยกเก็บเงินใดๆ จากผูร้ ับบริ การ ให้นบั รวมถึงโครงการ
/กิจกรรมในการบริ การและวิชาชีพ
แก่ชุมชนสังคมที่มีการเรี ยกเก็บเงินจากผูร้ ับบริ การในลักษณะที่ไม่เป็ นการดาเนินการในเชิงธุรกิจหรื อ
การดาเนินการเพื่อมุ่งแสวงหาผลกาไรเป็ นหลักได้ดว้ ย
ค่าใช้จ่าย (in-cash) หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรู ปของตัวเงินที่ใช้ในการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
มูลค่า (in-kind) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ได้จากการคานวณเป็ นจานวนเงินเทียบเคียงจากบริ การ
ที่ มหาวิทยาลัย จัดให้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็ นบุคลากรของ มหาวิทยาลัย ค่าใช้อุปกรณ์และสถานที่
เป็ นต้น
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
1 – 6,499 บาทต่อคน

คะแนน 2
6,500 – 9,999 บาทต่อคน

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาทต่อคน

ข้ อมูลที่ต้องการ
1. จานวนค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยใช้ไปในการให้บริ การทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนหรื อสังคม
ในแต่ละปี งบประมาณ

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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2. มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการที่อาจารย์ประจาของสถาบันได้ให้บริ การทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
หรื อสังคมในแต่ละปี งบประมาณ รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงงานที่ใช้เพื่อประกอบการให้บริ การ
วิชาการในปี งบประมาณนั้น
3. จานวนอาจารย์ประจาในปี งบประมาณนั้น ทั้งนี้ให้นบั อาจารย์ประจา พาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง ไม่ นับ
รวมอาจารย์ ที่ลาศึกษาต่ อ
สู ตรในการคานวณ (หน่วยวัด ; บาทต่อคน)
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของมหาวิทยาลัยในการบริ การวิชาการเพื่อสังคมในปี งบประมาณนั้น
จานวนอาจารย์ประจาในปี งบประมาณนั้น (นับเฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง)

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.5.3

รายรับของมหาวิทยาลัยในการให้ บริการวิชาการและวิชาชีพในนามมหาวิทยาลัย
ต่ ออาจารย์ประจา (สมศ. 3.6)

คาชี้แจงในการที่ไม่ ขอรับประเมินตัวบ่ งชี้ที่ 5.5.3
เนื่องจากกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ. ไม่มีตวั บ่งชี้น้ ีแล้ว
จึงไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.5.3
ประเภทของตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
จานวนรายรับหลังจากหักต้นทุนในการให้บริ การวิชาการ และวิชาชีพที่สามารถนาผลลัพธ์กลับสู่
องค์กรในนาม มหาวิทยาลัยหรื อ สาขาวิชา/หน่วยงานในสังกัดของ มหาวิทยาลัย ต่ออาจารย์ประจา ทั้งนี้ให้นบั
อาจารย์ประจาเฉพาะที่ปฏิบตั ิจริ ง ไม่ นับรวมจารย์ ที่ลาศึกษาต่ อ แหล่งที่มาของรายรับ ได้แก่
รายรับจากกิจกรรม /โครงการที่ดาเนินการบริ การวิชาการและวิชาชีพในนาม มหาวิทยาลัย
หรื อสาขาวิชา/หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเป็ นผูจ้ ดั )
รายรับจากการหักเป็ นค่า over charge จากโครงการที่ผา่ น มหาวิทยาลัย (คณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณภายนอกให้ดาเนินการ)
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
1 – 14,999 บาทต่อคน

คะแนน 2
15,000 – 19,999 บาทต่อคน

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ
20,000 บาทต่อคน

ข้ อมูลที่ต้องการ
1. จานวนค่าเงิน ที่ มหาวิทยาลัย ได้รับจากการให้บริ การทางวิชาการแก่ชุมชนหรื อสังคมในแต่ละ
ปี งบประมาณ
2. จานวนอาจารย์ประจาในปี งบประมาณ นั้น ทั้งนี้ให้นบั อาจารย์ประจา เฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง
ไม่ นับรวมอาจารย์ ที่ลาศึกษาต่ อ
หมายเหตุ
ไม่รวมรายได้จากการจัดการเรี ยนการสอนภาคพิเศษ หรื อการศึกษาเพื่อปวงชน (กศปช.)
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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สู ตรในการคานวณ (หน่วยวัด ; บาทต่อคน)
รายรับของมหาวิทยาลัยในการบริ การวิชาการเพื่อสังคมในปี งบประมาณนั้น (หักค่าใช้จ่ายออกแล้ว)
จานวนอาจารย์ประจาในปี งบประมาณนั้น (นับเฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง)
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.5.4

ระดับความสาเร็จในการให้ บริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
(สมศ. 3.7)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
มหาวิทยาลัยมีระดับความสาเร็ จในการให้บริ การวิชาการ การเป็ นที่พ่ ึงทางวิชาการที่เหมาะสม ให้แก่
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ ซึ่ งเป็ น ไปตามพันธกิจของ มหาวิทยาลัย และได้ใช้องค์ความรู ้จาก
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับบริ บทของชุมชนและสังคมไปในการให้บริ การ
ทางวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน รวมทั้งได้นาองค์ความรู ้จากการวิจยั หรื อการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริ การ
ทางวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีแผนหรื อโครงการในการให้บริ การวิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. มีการให้บริ การวิชาการแก่สงั คมตามแผนหรื อโครงการในการให้บริ การ วิชาการอย่างครบถ้วน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. มีการบูรณาการการเรี ยนการสอนหรื อการวิจยั หรื อการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ในการให้บริ การวิชาการแก่สงั คม อย่างน้อย 1 โครงการ
4. มีผลงานวิจยั /ผลงานสร้างสรรค์ หรื อการพัฒนาองค์ความรู ้ที่เกิดจากการบูรณาการงานบริ การ
วิชาการแก่สงั คม อย่างน้อย 1 โครงการ
5. เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรในชุมชนในการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ อย่างน้อย 1 โครงการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการ 1 – 2 ข้อแรก

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

คะแนน 2
มีการดาเนิ นการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนิ นการอย่างน้อย
4 ข้อแรก
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ข้ อมูลที่ต้องการ
1. แผนในการให้บริ การวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้ให้บริ การทางวิชาการแก่ชุมชนหรื อสังคมในแต่ละ
ปี การศึกษา
2. หลักฐานที่แสดงว่าการให้บริ การทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ได้เป็ นไปตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย อาทิ รายงานประจาปี โครงการบริ การวิชาการ การวิเคราะห์ทดสอบ การวิจยั และให้
คาปรึ กษา ผลการประเมินโครงการ งานวิจยั เชิงประเมินโครงการ
3. หลักฐานที่แสดงว่าการให้บริ การทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศช
าติที่สถาบัน
ดาเนินการแต่ละปี นั้นได้บรรลุผลสาเร็ จอย่างไร เช่น รายงานประจาปี โครงการบริ การวิชาการ การวิเคราะห์
ทดสอบ การวิจยั และให้คาปรึ กษา ผลการประเมินโครงการ งานวิจยั เชิงประเมินโครงการ
4. โครงการบริ การวิชาการที่มีการบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอน การวิจยั และ/หรื อการทานุ
บารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
5. โครงการวิจยั ผลงานสร้างสรรค์ หรื อการพัฒนาองค์ความรู ้ที่เกิดจากการบูรณาการ งานบริ การ
วิชาการแก่สงั คม เช่น โครงการวิจยั ประเมินผลการให้บริ การวิชาการ
6. หลักฐานเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และองค์กรในชุมชนในการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
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องค์ ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มีระบบและกลไกในการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม * (สกอ. 6.1)

ตัวบ่ งชี้ที่ 6.1
ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมถือเป็ นพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริ หารจัดการงานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู สื บสานเผยแพร่ วฒั นธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการปรับใช้ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ
โดยมีความสมดุลระหว่างการปฏิบตั ิงานภายใน และภายนอกตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล และมีการบูรณาการเข้ากับการผลิตบัณฑิต งานวิจยั และการบริ การวิชาการ
นิยามคาศัพท์
ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็ นระบบ โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการแนวปฏิบตั ิ และปัจจัยต่างๆ เป็ นกลไก
ให้การดาเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน
หมายเหตุ

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

* ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
เป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา
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เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการกาหนดนโยบายที่ชดั เจนปฏิบตั ิได้ และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกาหนดกิจกรรมหรื อโครงการที่เป็ นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานและมีการดาเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่นๆ
4. มีการส่ งเสริ มการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทา
ฐานข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนา
ทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง
5. มีการกาหนดหรื อสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญและมีผลงานเป็ นที่ยอมรับ
ในระดับชาติหรื อนานาชาติ
6. มีการเผยแพร่ และบริ การด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรื อเวที
แสดงผลงาน จัดทาวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับต่างๆ มีความร่ วมมือในการให้การบริ การวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่างๆ
 การดาเนิ นงานด้านศิลปวัฒนธรรม /การเผยแพร่ และบริ การด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ หมายถึง การดาเนินงาน การเผยแพร่ และการบริ การด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติอย่างใดอย่างหนึ่ง
เกณฑ์ การประเมิน (เกณฑ์ทวั่ ไป)
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

แนวทางการปฏิบัติ
1. มีการดาเนินการด้านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริ มการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิต
ประชาคม และเกิดสัมฤทธิ์ ผลตามนโยบายและแผนงานด้านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
2. มีการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมที่นา ไปสู่การสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม
3. มีการสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาแหล่งทุนเพื่อการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
4. มีการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
5. มีการกาหนดหรื อสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
6. มีการเผยแพร่ ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
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ข้ อมูลที่ต้องการ
1. แผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานและหลักฐานการดาเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมิน
และปรับปรุ ง
2. โครงการการบริ หารงานด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานตลอดจนระเบียบข้อบังคับ
มาตรการ
และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานด้านศิลปวัฒนธรรม
เช่น คาสัง่ แต่งตั้ง
หรื อมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ หลักฐานการส่งเสริ มสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรทางานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวติ ประชาคม
ข้อมูลและหลักฐานการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม
การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานและงานสร้างสรรค์ดา้ นศิลปวั ฒนธรรม แบบประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน
4. เอกสารหลักฐานความร่ วมมือ และการให้บริ การวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการกาหนด
หรื อสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการเผยแพร่ ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับชาติ และนานาชาติ

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

112

ตัวบ่ งชี้ที่ 6.1.1

ร้ อยละของชมรมทีม่ ีการดาเนินการต่ อเนื่องต่ อจานวนชมรมทั้งหมด ** (สมศ. 4.1)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
ร้อยละของกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัย ดาเนินการอนุรักษ์ พัฒนา สร้างเสริ มวัฒนธรรมรวมถึง
ศิลปะวัฒนธรรมและวิถี วฒั นธรรมให้แก่นกั ศึกษา ทั้งนี้ในการสนับสนุนดังกล่าว มหาวิทยาลัยดาเนินการผ่าน
ชมรมนักศึกษา
ลักษณะกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวติ และภูมิปัญญาไทย
2. โครงการ /กิจกรรมที่ส่งเสริ มใ ห้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
3. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา
4. โครงการ /กิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรื อค่านิยมที่นบั ถือความดีงามและคุณธรรม
จริ ยธรรม
5. โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลของชาติอื่นๆ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 1 - 49

คะแนน 2
ร้อยละ 50 - 75

คะแนน 3
มากกว่าร้อยละ 75

ข้ อมูลที่ต้องการ
1. จานวนชมรมนักศึกษาที่มีการดาเนินกิจกรรม ในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริ มเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากชมรมที่มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3 ปี นับรวมปี ที่มี
การประเมิน
2. จานวนชมรมนักศึกษาทั้งหมด
หมายเหตุ

** ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น
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สู ตรในการคานวณ
จานวนชมรมนักศึกษาที่ดาเนิ นกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริ มเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
× 100
จานวนชมรมนักศึกษาทั้งหมด
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ตัวบ่ งชี้ที่ 6.1.2

จานวนกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒ
และวัฒนธรรม ** (สมศ. 4.2)

นาและสร้ างเสริมเอกลัก

ษณ์ ศิลปะ

คาชี้แจงในการที่ไม่ ขอรับประเมินตัวบ่ งชี้ที่ 6.1.2
เนื่องจากกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ. ไม่มีตวั บ่งชี้น้ ีแล้ว
จึงไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.1.2
ประเภทของตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดาเนินการอนุรักษ์ พัฒนา สร้างเสริ มวัฒนธรรมรวมถึงศิลปะวัฒนธรรม
และวิถีวฒั นธรรม ทั้งนี้หมายรวมถึงกิจกรรมที่จดั ณ ที่ทาการถาวรของมหาวิทยาลัยในส่ วนกลาง และกิจกรรม
ที่จดั โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ . ทั้ง 10 ศูนย์ ซึ่ งจัดให้แก่นกั ศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชน
ทัว่ ไป
ลักษณะกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวติ และภูมิปัญญาไทย
2. โครงการ /กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
3. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา
4. โครงการ /กิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรื อค่านิยมที่นบั ถือความดีงา มและคุณธรรม
จริ ยธรรม
5. โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลของชาติอื่นๆ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
1 - 8 โครงการ/กิจกรรม

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

คะแนน 2
9 – 12 โครงการ/กิจกรรม

คะแนน 3
มากกว่า 12 โครงการ/กิจกรรม
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ข้ อมูลที่ต้องการ
1. จานวนกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม ในรอบปี
การศึกษานั้น
หมายเหตุ

** ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น
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องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.1 สภามหาวิทยาลัยใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน
มหาวิทยาลัยให้ แข่ งขันได้ ในระดับสากล **
(สกอ. 7.1 สมศ. 5.1 และ ก.พ.ร. 12)
ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
คุณภาพของมหาวิทยาลัยจะมีทิศทางที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้อย่างดีหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ว่ามีสภา
มหาวิทยาลัย ที่รับผิดชอบให้ความสาคัญ และโปร่ งใส ติดตาม กากับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด มีส่วนร่ วม
ในการกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ นโยบายของมหาวิทยาลัย ดูแล ติดตามกากับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ พิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะรายงานทางการเงินที่มหาวิทยาลัย
นาเสนอ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ การประเมิน (ข้อ)
1. สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มากกว่าปี ละ
2 ครั้ง
3. มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย อย่างต่าร้อยละ 80 ของแผนในการประชุมแต่ละครั้ง
มีกรรมการเข้าร่ วมโดยเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 โดยมีการส่ งเอกสารให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อย
7 วันก่อนการประชุม
4. สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลงานของอธิ การบดีหรื อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดตามหลักเกณฑ์
ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
5. สภามหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และส่ งเสริ มการบริ หารงาน โดยใช้
หลักธรรมาภิบาลทัว่ ทั้งองค์กร
หมายเหตุ

** ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 4 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

แนวทางการปฏิบัติ
1. สภามหาวิทยาลัยกาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยร่ วมกับมหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัยติดตามผลการดาเนินงานที่สาคัญของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน
3. มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่างต่าร้อยละ 80 ของแผน ในการประชุมแต่ละครั้งมี
กรรมการเข้าร่ วมโดยเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 และต้องส่ งเอกสารให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่า งน้อย 7
วันก่อนการประชุม
4. มีการประเมินงานของอธิ การบดีหรื อผูบ้ ริ หารสูงสุ ด โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและตกลงกันไว้
ล่วงหน้า
5. สภามหาวิทยาลัยบริ หารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เช่น การปกป้ องผลประโยชน์ของผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยโดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา
การส่ งเสริ มและตรวจติดตามการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายภายใต้หลักคุณธรรม จริ ยธรรม การเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมและมีการตรวจสอบ การดาเนินงาน
เป็ นต้น
6. มีการประเมินผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเป็ นประจาทุกปี
ข้ อมูลที่ต้องการ
1. แผนการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสภามหาวิทยาลัยมีการบริ หารจัดการประชุมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาทิ
ร้อยละของจานวนครั้งและร้อยละของการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการในการประชุมจริ งของสภา
มหาวิทยาลัย หลักฐานจานวนวันที่ส่งเอกสารให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีการบริ หารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เช่น
การปกป้ องผลป ระโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การส่ งเสริ ม
และตรวจติดตามการปฏิบตั ิตามกฎหมายภายใต้หลักคุณธรรม จริ ยธรรมภายในองค์กร การเปิ ดโอกาสให้มี
การตรวจสอบสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนการเปิ ดเผยผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
เป็ นต้น
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4. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสภามหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผล การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เช่น เกณฑ์การประเมินผลงานของผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งรายงานการนาผลที่ได้
ไปปรับปรุ งการบริ หารมหาวิทยาลัย
5. ความสาเร็ จของความร่ วมมือระหว่างสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในการพัฒนายุทธศาสตร์
นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็ นเลิศ และการแข่งขันได้
6. ความสาเร็ จของการถ่ายทอดนโยบายหรื อทิศทางการบริ หารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของสภา
มหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.2
ประเภทของตัวบ่ งชี้

ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย (สกอ. 7.2)
กระบวนการ

คาอธิบาย
มุ่งประเมินศักยภาพของผูบ้ ริ หารทุกระดับของมหาวิทยาลัย หากผูบ้ ริ หารมีวิสยั ทัศน์ เป็ นผูน้ าที่ดีมี
ธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้าดูแลบุคลากรอย่างดี เปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการบริ หารมีความสามารถในการตัดสิ นใจ แก้ปัญหาและกากับดูแล ติดตามผลการทางานของมหาวิทยาลัย
ไปในทิศทางที่ถกู ต้อง จะทาให้มหาวิทยาลัยเจริ ญรุ ดหน้าอย่างรวดเร็ ว
นิยามคาศัพท์
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)
ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิตธิ รรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทนั สมัยและเป็ นธรรม เป็ นที่
ยอมรับทั้งผูอ้ อกกฎและผูป้ ฏิบตั ิตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบตั ิตาม
2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงาม ซื่ อสัตย์ จริ งใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ
ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใช้อานาจ
3. หลักความโปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจ
ง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิ ดเผยข้อมูลที่ถกู ต้อง รวดเร็ ว ไม่บิดเบือน หรื อปิ ดบังบางส่ วน
4. หลักความมีส่วนร่ วม ได้แก่ การเปิ ดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่เราทา
ทั้งร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมแก้ไข และร่ วมรับผิดชอบ
5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วยังต้องสร้าง
กระบวนการ ให้หน่วยงานต่างๆ มาตรวจสอบได้วา่ การทางานของเราโปร่ งใสจริ ง
6. หลักความคุ้มค่ า ได้แก่ การบริ หารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ด คุม้ เงิน คุม้ เวลา คุม้ แรงงาน
ภาวะผู้นา หมายถึง กระบวนการหรื อวิธีการที่ผบู ้ ริ หารนามาใช้กบั บุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
หรื อเป็ นผูซ้ ่ ึ งเป็ นแบบอย่างของพฤติกรรม
(Role Modeling) เป็ นผูท้ ี่สามารถสร้างแรงดลใจ (Inspiration motivation) เป็ นผูน้ าเชิงวิสยั ทัศน์ (Visionary
Leadership) มีความสามารถในการกระตุน้ การใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation)
ผู้บริหาร หมายถึง อธิ การบดี รองอธิ การบดี ผูช้ ่วยอธิ การบดี ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
ผูอ้ านวยการสานัก/สถาบัน หรื อตาแหน่งอื่นๆที่เทียบเท่า และผูอ้ านวยการกอง
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รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารที่เป็ นระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
2. ผูบ้ ริ หารดาเนินการบริ หารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ าที่มีอยู่ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารที่ชั ดเจน และเป็ นที่ยอมรับ
ในมหาวิทยาลัย
4. มีการจัดทาแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หารตามผลการประเมิน และดาเนินการ
ตามแผนอย่างครบถ้วน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

แนวทางการปฏิบัติ
1. ผูบ้ ริ หารมีวิสยั ทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผน
กลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบตั ิงานและพัฒนามหาวิทยาลัย
2. มีความสามารถในการบริ หารโดยคานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยนิสิต และผูส้ ่ วนได้ส่วนเสี ย
3. มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการกากับดูแล ติดตามผลการทางานของมหาวิทยาลัย
และสามารถตัดสิ นใจแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. มีความสามารถด้านการบริ หาร งานงบประมาณ บริ หารรายได้บริ หารงานบุคคล และทรัพยากร
อื่นๆ
5. สนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
ให้อานาจ
ในการตัดสิ นใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจให้รักมหาวิทยาลัย
6. สร้างบรรยากาศเพื่อส่ งเสริ มให้บุคลากรมีพฤติก รรมที่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ
และมีจริ ยธรรม
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ข้ อมูลที่ต้องการ
1. แผนงานและ/หรื อหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
หน่วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย และหลักฐานการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ตลอดจน
การประเมินและปรับปรุ ง
2. จานวนกิจกรรมหรื อโครงการการส่ งเสริ มและพัฒนาผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มและพัฒนาผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย เช่น หลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารหน่วยงานทุกระดับ หลักฐานการส่ งเสริ มสนับสนุน
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานและรางวัลด้านการบริ หารของผูบ้ ริ หาร
4. รายงานผลการประเมินผูบ้ ริ หารหน่วยงานทุกระดับ
5. จานวนผูบ้ ริ หารที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูน้ า
6. ความสาเร็ จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
และการเตรี ยมผูบ้ ริ หาร
ในอนาคต
7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อการบริ หารงาน
มหาวิทยาลัยของผูบ้ ริ หาร
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.3

มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ องค์ การเรียนรู้
(สกอ. 7.3 สมศ. 5.2 และ ก.พ.ร. 15)
กระบวนการ

ประเภทของตัวบ่ งชี้
คาอธิบาย

การที่มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดการความรู ้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่ งต้องมีการจัดการ
ความรู ้เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู ้ที่มีอยูใ่ นองค์กรซึ่ งกระจัดกระจายอยู่
ในตัวบุคคลหรื อเอกสารมาพัฒนาให้เป็ นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู ้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็ นผูร้ ู ้ รวมทั้งปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะส่ งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุ ด กระบวนการในการบริ หารจัดการความรู ้ในองค์กร ประกอบด้วย การระบุความรู ้ การคัดเลือก
การรวบรวม การจัดเก็ บความรู ้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกองค์กร
การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ภายในองค์กร การกาหนดแนววิธีปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการความรู ้ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู ้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยรับทราบ
2. มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรู ้และประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50
3. มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรู ้และประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายร้อยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสาเร็ จของการจัดการความรู ้
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู ้ให้เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติและปรับปรุ งแผนการจัดการความรู ้
เกณฑ์ การประเมิน

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

123

แนวทางการปฏิบัติ
1. มีการจัดทาแผนและกาหนดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายที่ชดั เจนในการจัดการความรู ้เพื่อมุ่งสู่องค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยรับทราบและเข้าใจตรงกัน
อย่างทัว่ ถึง
2. มีการดาเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุ งแผนการจัดการความรู ้ตามระบบ PDCA
อย่างต่อเนื่อง
3. มีระบบและกลไกในการนาเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจั ดการ
ความรู ้มาปรับปรุ งพัฒนาการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัย
4. มีการนาองค์ความรู ้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่มหาวิทยาลัยและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพร่ ให้สงั คมรับทราบ
ข้ อมูลที่ต้องการ
1. แผนงานด้าน การจัดการความรู ้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของมหาวิทยาลัย และหลักฐาน
การดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุ ง
2. โครงการบริ หารงานด้านการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัย
เช่น คาสัง่ แต่งตั้งหรื อมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน หรื อคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบ
หลักด้านการจัดการความรู ้ ฐานข้อมูลด้านการ จัดการความรู ้ หลักฐานการส่ งเสริ มสนับสนุน เอกสารและสื่ อ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
4. จานวนบุคลากรและหน่วยงานที่มีการนาความรู ้ดา้ นการจัดการความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
5. จานวนชุมชนนักปฏิบตั ิและเครื อข่ายด้านการจัดการความรู ้
6. จานวนองค์ความรู ้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัย
7. รายงานผลการปฏิบตั ิงานที่แสดงถึงความสาเร็ จในการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัย เช่น จานวน
รางวัลต่างๆ ที่บุคลากรได้รับจากการจัดการความรู ้ประสิ ทธิ ผลของการทางานที่เพิ่มขึ้น
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่ พัฒนา
ให้ บุคลากรมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ * (สกอ. 7.4)
ประเภทของตัวบ่ งชี้

และธารงรักษาไว้

กระบวนการ

คาอธิบาย
คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถ้าหน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุง่ มัน่ ตั้งใจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามภาระงานที่กาหนด ผูบ้ ริ หารมีการมอบหมายงานให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามศักยภาพ
ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคลบุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทางาน มีการพัฒนาบุคลากร
ตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธารงรักษาบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพให้อยูก่ บั องค์กรตลอดไป
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการจัดทาแผนการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นรู ปธรรมภายใต้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
2. มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นการส่ งเสริ มสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตาแหน่ง การกาหนดเส้นทางเดินของตาแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่ วมประ ชุม
ฝึ กอบรม และหรื อเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มาตรการสร้างขวัญกาลังใจ
มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และอยูอ่ ย่างมีความสุ ข
4. มีระบบส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรที่มีศกั ยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสาเร็ จและก้าวหน้า
ในอาชีพอย่างรวดเร็ วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็ นระบบ
6. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ ริ ห ารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุ ง
พัฒนาเพื่อให้ดีข้ ึน
หมายเหตุ

* ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
เป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

แนวทางการปฏิบัติ
1. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรี ยมบุคลากร
พัฒนา และรักษาบุคลากรอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ (มีการวิเคราะห์การเข้าออกของบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย)
2. มีการวิเคราะห์ภาระงานและส่ งเสริ มพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู ้ความสามารถตรงกับ
ภารกิจและสาขาวิชาชีพ ทั้งด้านการฝึ กอบรม การเข้าร่ วมประชุมหรื อเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ
ตลอดจนมีการส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรที่มีศกั ยภาพและความสามารถสูงให้ประสบความสาเร็ จ
3. มีการมอบหมายงานให้เป็ นไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและตามศักยภาพ
ความถนัด
ความสนใจของแต่ละคน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
4. มีค่มู ือการปฏิบตั ิงาน มีการให้โอกาสบุคลากรทุกคนก้าวหน้าในการทางาน โดยมีการกาหนด
เส้นทางเดินของตาแหน่งงาน (career path) ทุกสายงาน
5. มีการจัดสวัสดิการและสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ดีแก่บุคลากร รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการทางาน และสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทาให้บุคลากรทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และอยูอ่ ย่างมี
ความสุ ข
6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การและนาผลมาใช้ในการปรับปรุ ง
การบริ หารงาน
ข้ อมูลที่ต้องการ
1. แผนงานด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย และหลักฐานการดาเนินงานตามแผน
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุ ง
2. โครงการบริ หารทรัพยากร บุคคลของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักเกณฑ์ประกาศ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับและแนวปฏิบตั ิในการบริ หารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เช่น หลักเกณฑ์การรับเข้า สวัสดิการ
และสิ ทธิ ประโยชน์ ระบบพิจารณาความดีความชอบ เป็ นต้น
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เช่น คาสัง่
แต่งตั้งหรื อมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน หรื อคณะกรรมการ ผูร้ ับผิดชอบหลัก
ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการทางาน
ข้อมูลหรื อหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
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4. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและเลื่อนตาแหน่ง เช่น การฝึ กอบรมการศึกษาต่อ การเข้าร่ วม
ประชุมวิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งวิชาการ
5. สถิติการเข้าออก (turn over) ของบุคลากรทุกประเภท
6. สถิติเกี่ยวกับการได้รับสวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ของบุคลากร
7. ความสาเร็ จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว
8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง
9. รายงานผลการปฏิบตั ิงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
เช่น ระดับความสาเร็ จ
ของการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จานวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
ระดับชาติและนานาชาติ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.5

ศักยภาพของระบบฐานข้ อมูลเพือ่ การบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย *
(สกอ. 7.5 สมศ. 5.5 และ ก.พ.ร. 14)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบาย
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ควรต้องพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เป็ นระบบที่สมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็ นระบบที่ใช้งานได้ท้ งั เพื่อการวางแผนและการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารทุกระดับ
เพื่อการปฏิบตั ิงาน
ตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร
เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานตลอดจน
เพื่อการปรับปรุ งและพัฒนา ทั้งนี้ระบบต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้ มีระบบป้ องกันสิ ทธิ และความปลอดภัยของข้อมูล และสารสนเทศ มีระบบสารองและกูค้ ืน ตลอดจน
เป็ นระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีนโยบายในการจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ
2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ
3. มีการประเมินประสิ ทธิ ภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล
5. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุ งระบบฐานข้อมูล
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยผ่านระบบ เครื อข่ายกับสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามรู ปแบบมาตรฐานที่กาหนด
ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐานในตัวบ่งชี้น้ ีครอบคลุมระบบฐานข้อมูลทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การบริ หาร การเรี ยน
การสอน และการวิจยั และผูบ้ ริ หารสามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการตัดสิ นใจได้
หมายเหตุ

* ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
เป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 2 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อแรก

ข้ อมูลที่ต้องการ
1. นโยบายในการจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ
2. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ
3. ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล
4. รายงานการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปใช้ปรับปรุ งระบบฐานข้อมูล
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.6

ระดับความสาเร็จในการเปิ ดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ** (สกอ. 7.6 และ ก.พ.ร. 13)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
มุ่งประเมินการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทางการบริ หาร
และการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยทั้งในทางตรงหรื อทางอ้อม ผ่านระบบการทางานที่เป็ นไปตามหลักการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วม
นิยามคาศัพท์
การบริหารแบบมีส่วนร่ วม หมายถึง การบริ หารที่หน่วยงานเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจทางการบริ หารและการดาเนินกิจการของหน่วยงาน ในทางตรงหรื อทางอ้อม
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่ งใส ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เอกสารสิ่ งพิมพ์
เว็บไซต์ นิทรรศการ
2. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิ ดเผยและเป็ นที่รับรู ้กนั โดยทัว่ อย่างน้อย
3 ช่องทาง
3. มีการนาความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริ หารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมี
การดาเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. มีที่ปรึ กษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ และมีการดาเนินกิจกรรม
ร่ วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่ วมกันอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรื อกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน
หมายเหตุ

** ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ
3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

แนวทางการปฏิบัติ
ระบบการทางานที่เป็ นไปตามหลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ที่มีการประยุกต์ใช้ในระดับสากล
มี 5 ประการ ดังนี้
1. มีการเปิ ดเผยข้อมูลและโปร่ งใสในภารกิจที่หน่วยงานดาเนินการ โดยมีช่องทางในการให้ขอ้ มูล
ข่าวสารแก่นกั ศึกษา คณาจารย์ และประชาชน
2. มีการรับฟังความคิดเห็นจากผูร้ ับบริ การและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
อย่างสม่าเสมอ
3. มีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผูร้ ับบริ การและผูท้ ี่เกี่ยวข้องไปประกอบการปรับปรุ งระบบ
การให้บริ การประชาชน การปรับปรุ งระบบการจัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ ับบริ การ ประชาชนหรื อเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
4. มีการเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชน ประชาชน และเครื อข่ายต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่ วมในกระบวนงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการที่ปรึ กษา
เพื่อร่ วมกาหนดทิศทางนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย การตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ประชาชนมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของ โดยได้มีการจัดกระบวนการหรื อกลไกที่เป็ นรู ปธรรม
ให้ภาคประชาชนหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้เข้าร่ วมในการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
และผลสาเร็ จในการทางานของมหาวิทยาลัย
ข้ อมูลที่ต้องการ
1. หลักฐานการดาเนินงานในเรื่ องการเปิ ดเผยข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่ งใสผ่านช่องทางต่างๆ
อย่างน้อย 5 ช่องทาง ได้แก่ เอกสารตีพิมพ์ แผ่นพับ จดหมาย ข่าว ประกาศ เว็บไซต์ การโฆษณา โลโก้ การจัด
นิทรรศการ การแถลงข่าว ฯลฯ
2. หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตูร้ ับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ขอ้ มูล ห้องสมุด หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ตูป้ ณ.เพื่อรับเรื่ องร้องเรี ยน การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
เว็บไซต์ เว็บบอร์ด เป็ นต้น
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3. หลักฐานการนาความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริ หารงาน ดังนี้
- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น
- มีผลสรุ ปจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- มีบนั ทึกข้อความ หรื อรายงานการประชุม หรื อการจัดสัมมนาหรื อรู ปแบบอื่นๆ ที่แสดงว่า
มีการนาเสนอผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไป กาหนดแนวทางหรื อแผนการบริ หารงาน
4. หลักฐานการมีที่ปรึ กษาที่มาจากประชาชน ดังนี้
- คาสัง่ แต่งตั้งที่ปรึ กษาภาคประชาชน รายชื่อหน่วยงานหรื อองค์กรหรื อบุคคลที่เป็ นที่ปรึ กษา
ภาคประชาชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีส่วนร่ วมของที่ปรึ กษาภาคประชาชน
- การจัดสัมมนาหรื อรู ปแบบอื่นๆ ระหว่างหน่วยงานที่ปรึ กษาภาคประชาชน
5. หลักฐานการมีกระบวนการหรื อกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนโดยมี
การดาเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม ดังนี้
- ช่องทาง รู ปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่กาหนดไว้
อย่างชัดเจน
กิจกรรมหรื อแผนงานหรื อโครงการหรื อประเด็นหรื อเรื่ องที่มีการตรวจสอบ
โดยภาคประชาชน
- รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.7 ร้ อยละของอาจารย์ประจา และบุคลากรวิจัยทีไ่ ด้ รับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 7.7)
ประเภทของตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
มหาวิทยาลัยพึงส่ งเสริ มให้คณาจารย์สร้างและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยและความเป็ นเลิศทางวิชาการ การส่ งเสริ มให้คณาจารย์
ได้เสนอผลงานในเวทีต่างๆ จนได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติ
หรื อนานาชาติ
จะเป็ นการส่ งเสริ มให้อาจารย์สร้างผลงานที่มีคุณภาพและเป็ นเกียรติภูมิต่อตนเอง หน่วยงานมหาวิทยาลัย
และประเทศชาติ
นิยามคาศัพท์
ผลงานทางวิชาการ ได้แก่ ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการ ระเบียบวิธี
วิจยั ที่เหมาะสมกับสาขาวิชา การแสดงออกทางศิลปะอันเป็ นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ
งานที่ได้รับสิ ทธิ บตั ร /อนุสิทธิ บตั รทั้งในและต่างประเทศ การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริ มสร้าง
องค์ความรู ้หรื อวิธีการที่เป็ นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรื อแสดงความเป็ นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน
หรื อแสดงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้นและสิ่ งประดิษฐ์หรื องานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม
และจิตรกรรม
อาจารย์ ประจา หมายถึง อาจารย์ที่เป็ นข้าราชการ พนักงาน (เงินงบประมาณและเงินรายได้ ) ลูกจ้าง
และรวมอาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาจ้างกับหน่วยงานหรื อสถานศึกษาทั้งปี การศึกษา
ที่มีระยะเวลา
ทางานไม่ต่ากว่า 9 เดือนรวบรวมสิ้ นสุ ดปี การศึกษา นับรวมทั้งที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่ อ
บุคลากรวิจยั หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรื อบุคลากรที่เป็ นเจ้าหน้าที่วิจยั และนักวิจยั และ/หรื อ
บุคลากรที่มีภาระหน้าที่หลักในการทาวิจยั โดยมีสญ
ั ญาจ้างทั้งปี การศึกษา และมีระยะเวลาทางานไม่ต่ากว่า
9 เดือน นับรวมทั้งที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่ อ
รางวัล หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพ ฯลฯ ที่ผา่ นการแข่งขันหรื อได้รับการคัดเลือกใน
ระดับชาติหรื อนานาชาติ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)
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เกณฑ์ การประเมิน (เกณฑ์ทวั่ ไป)
คะแนน 1
ร้อยละ 0.1 – 0.99

คะแนน 2
ร้อยละ 1 – 1.99

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 2

ข้ อมูลที่ต้องการ
1. จานวนอาจารย์ประจา และบุคลากรวิจยั ในปี การศึกษานั้น ทั้งที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่ อ
2. จานวนอาจารย์ประจาและบุคลากรวิจยั ที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติ
หรื อนานาชาติ ในปี การศึกษานั้น ทั้งนี้ การนับจานวนผู้ได้ รางวัลสามารถนับซ้าได้ หากได้รับหลายรางวัล
และสามารถนับรวมอาจารย์ประจาและบุคลากรวิจยั ที่ลาศึกษาต่อได้ดว้ ย
สู ตรการคานวณ
จานวนอาจารย์ประจาและบุคลากรวิจยั ที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติหรื อนานาชาติ
(การนับจานวนผูไ้ ด้รางวัลสามารถนับซ้ าได้ หากได้รับหลายรางวัล)
× 100
จานวนอาจารย์ประจาและบุคลากรวิจยั (ทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ)

ตัวอย่ างในการคานวณ : ในรอบปี การศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีอาจารย์ประจาทั้งหมด
(ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ) 1,903 คน บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็ ยนักวิจยั ทั้งหมด (ปฏิบตั ิงานจริ งและลา
ศึกษาต่อ ) 490 คน โดยในปี การศึกษาดังกล่าวมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 90 คน และนักวิจยั ลาศึกษาต่อ 50 คน
โดยในรอบปี การศึกษาดังกล่าวอาจารย์และนักวิจยั ของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อ
วิชาชีพในระดับชาติหรื อนานาชาติในด้านการวิจยั 56 คน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 27 คน และด้านอื่นๆ
จานวน 2 คน
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติหรื อนานาชาติ
เป็ นดังนี้
 จานวนอาจารย์ประจา (รวมนักวิจยั ) ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพ
ในระดับชาติหรื อนานาชาติรวมทุกประเภท
= 56 + 27 + 2 = 85 คน
ตัวหาร  จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด (ที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ)
= 1,903 + 490 = 2,393 คน
ตัวตั้ง
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สูตรในการคานวณ :
จานวนอาจารย์ประจาและบุคลากรวิจยั ที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติหรื อนานาชาติ
(การนับจานวนผูไ้ ด้รางวัลสามารถนับซ้ าได้ หากได้รับหลายรางวัล)
× 100
จานวนอาจารย์ประจาและบุคลากรวิจยั (ทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ)

ดังนั้น ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติ
หรื อนานาชาติ
=

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

85
× 100 = 3.55%
2,393

135

ตัวบ่ งชี้ที่ 7.8
ประเภทของตัวบ่ งชี้

มีการนาระบบบริหารความเสี่ ยงมาใช้ ในกระบวนการบริหารการศึกษา
(สกอ. 7.8)
กระบวนการ

คาอธิบาย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบในการบริ หารความเสี่ ยง โดยการบริ หารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสี ยหาย (ทั้งในรู ป
ของตัวเงิน หรื อไม่ใช่ตวั เงิน เช่น ชื่อเสี ยงและการฟ้ องร้องจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล หรื อความคุม้ ค่า คุณค่า ) ให้ระดับความเสี่ ยง และขนาดของความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
ในอนาคตอยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึง
การบรรลุเป้ าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรื อกลยุทธ์เป็ นสาคัญ
นิยามคาศัพท์
การบริหารการศึก ษา หมายถึง การใช้ท้ งั ศาสตร์และศิลปะในการดาเนินการหรื อการให้การบริ การ
ด้านการปกครอง การเรี ยนการสอน และปรับปรุ งแก้ไขเกี่ยวกับกิจการศึกษาร่ วมกับผูอ้ ื่น เพื่อให้การเรี ยน
การสอนดาเนินไปด้วยดี มีประสิ ทธิ ภาพตามความมุ่งหมายที่ระบุไว้ และถือว่าเป็ นวิชาชีพหนึ่ง เพราะมี
ลักษณะเป็ นศาสตร์ที่โดดเด่นชัดเจน หรื อมีคุณสมบัติดา้ นวิชาชีพนัน่ เอง
ระบบบริหารความเสี่ ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริ หารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ ยงลดลง หรื อผลกระทบของความเสี ยหายจากเหตุการณ์ความเสี่ ยงลดลงอยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้
ซึ่ งการจัดการความเสี่ ยงมีอยูห่ ลายวิธี ดังนี้
1. การยอมรับความเสี่ ยง (Risk Acceptance) เป็ นการยอมรับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
ไม่คุม้ ค่าในการจัดการควบคุมหรื อป้ องกันความเสี่ ยง
2. การลด /การควบคุมความเสี่ ยง (Risk Reduction) เป็ นการปรับปรุ งระบบการทางาน
หรื อการออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสจะเกิด หรื อลดผลกระทบให้อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้
3. การกระจายความเสี่ ยง หรื อการโอนความเสี่ ยง (Risk Sharing) เป็ นการกระจายหรื อถ่ายโอน
ความเสี่ ยงให้ผอู ้ ื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (Risk Avoidance) เป็ นการจัดการกับความเสี่ ยงที่อยูใ่ นระดับสูงมาก
และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสิ นใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป
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รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสูงและผูแ้ ทน
ทุกหน่วยงานในสังกัดร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทางาน โดยผูบ้ ริ หารระดับสูงต้องมีบทบาทสาคัญ
ในการกาหนดนโยบายหรื อแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบหรื อสร้างความเสี ยหายหรื อ ความล้มเหลว
หรื อลดโอกาสที่จะบรรลุเป้ าหมายในการบริ หารงาน และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ ยง
3. มีการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกาหนดมาตรการ หรื อแผนปฏิบตั ิการ
ในการสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุกระดับในด้านการบริ หารความเสี่ ยง และการดาเนินการแก้ไข
ลดหรื อป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. มีการดาเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ ยง
5. มีการสรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง
ตลอดจนมีการกาหนดแนวทาง
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแผนบริ หารความเสี่ ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หารสูงสุ ด
ของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

หมายเหตุ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

 รอบปี ที่ใช้นบั ผลงานเป็ นปี งบประมาณ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทาควบคุมภายใน
เพื่อรายงานต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็ นการรายงานผลตามรอบปี งบประมาณ
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แนวทางการปฏิบัติ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดับมหาวิทยาลัย
โดยองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ ควรมีผบู ้ ริ หารระดับสูง และผูแ้ ทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2. การระบุความเสี่ ยง ปัจจัยเสี่ ยง ควรประกอบด้วยความเสี่ ยงที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 ความเสี่ ยงด้านงบการเงินและงบประมาณ
2.2 ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
2.3 ความเสี่ ยงด้านนโยบาย
2.4 ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงาน
2.5 ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
3. การจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ ยง ปัจจัยเสี่ ยง สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาส
และผลกระทบจากสูงมายังต่า เพื่อกาหนดมาตรการหรื อแผนการจัดการความเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้ าหมาย
องค์กรได้ง่ายขึ้น
4. มาตรการหรื อแผนการจัดการความเสี่ ยงเพิ่มเติม สามารถใช้แนวคิดของ 4 T เข้ามาช่วย คือ
Take : ยอมรับ Treat : ลดหรื อควบคุม Transfer : โอนหรื อกระจาย Terminate : หยุดหรื อหลีกเลี่ยง
5. สามารถบูรณาการความเสี่ ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุม
หรื อลดโอกาสของความสูญเสี ยทั้งในแง่โอกาสและผลกระทบได้
ข้ อมูลที่ต้องการ
1. แผนงานด้านการนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา และหลักฐาน
การดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุ ง
2. โครงการนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนหลักเกณฑ์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการนา ระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หาร
การศึกษา เช่น คาสัง่ แต่งตั้งหรื อมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน หรื อคณะกรรมการ
ผูร้ ับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พร้อมเป้ าหมายของมหาวิทยาลัย
4. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ ยง ปัจจัยเสี่ ยงที่จะส่ งผลกระ ทบหรื อสร้างความเสี ยหายหรื อ
ความล้มเหลว หรื อลดโอกาสที่จะบรรลุเป้ าหมาย ซึ่ งได้รับความเห็นชอบจากผูม้ ีอานาจสูงสุ ดของมหาวิทยาลัย
รายงานการจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ ยง รายงานขั้นตอนหรื อรายละเอียดการดาเนินงานตามแผน
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ ยง ปัจจัยเสี่ ยง และผลการดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงเพื่อการบรรลุ
เป้ าหมายตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิงา นของมหาวิทยาลัย เอกสารการประเมินผลการนาระบบบริ หาร
ความเสี่ ยงมาใช้ในมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.9

ระดับความสาเร็จของการถ่ ายทอดตัวบ่ งชี้และเป้าหมายของระดับองค์ กรสู่ ระดับ
บุคคล (สกอ. 7.9)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
มุ่งประเมินระบบในการถ่ายทอดเป้ าประสงค์ ตัวบ่งชี้ ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ไปยังหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบจนถึงระดับบุคคล
นิยามคาศัพท์
ความสาเร็จของการถ่ ายทอดตัวบ่ งชี้และเป้ าหมายของระดับองค์ กรสู่ ระดับบุคคล
หมายถึง
ความสาเร็ จที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบประเมินผลการดาเนินงานภายใน
โดยจะต้องจัดให้มีระบบ
ในการถ่ายทอดเป้ าประสงค์ ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงานย่อย
ที่รับผิดชอบ กาหนดเป็ นตัวบ่งชี้ของการดาเนินงาน และเป้ าหมายในระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคล
และจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิงาน รวมถึงจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามเป้ าหมาย
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการในการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
4. มีการจัดทา Strategy Map ของหน่วยงาน โดยกาหนดเป้ าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้ าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (การจัดทา
Strategy Map สามารถดูตวั อย่างของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยศึกษาเพิ่มเติม
ได้จากเว็บไซต์ www.opdc.go.th)
5. มีการยืนยันวิสยั ทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในระดับหน่วยงาน
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามคารับรองของผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามคารับรอง
8. มีการนาผลการประเมินผลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หาร ไปเชื่อมโยงกับการสร้างแรงจูงใจ
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
5 – 7 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ข้ อมูลที่ต้องการ
1. หลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยได้จดั ทาแนวทางการดาเนินการในการประเมินผล และแผนงาน
การประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย
2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสยั ทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์
3. หลักฐานแสดงการจัดทา Strategy Map ของหน่วยงานในระดับสาขาวิชาหรื อเทียบเท่า
4. หลักฐานแสดงถึงการกาหนดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายและการจัดทาคารับรองระหว่างผูบ้ ริ หารระดับ
มหาวิทยาลัยกับผูบ้ ริ หารระดับสาขาวิชา
5. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงระบบการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ และเป้ าหมาย
6. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการดา เนินการตามระบบติดตามและประเมินผลที่กาหนดไว้ได้
ครบถ้วนและสม่าเสมอ
7. บันทึกหรื อรายงานสรุ ปผลการดาเนินงาน
8. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดาเนินงาน และมีผลคะแนนที่ได้
จากการประเมินผลการดาเนินงานดังกล่าว
9. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรสิ่ งจูงใจ
โดยมีการนาผลการประเมินผล
การดาเนินงานมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่ งจูงใจ
หมายเหตุ

 รอบปี ที่ใช้นบั ผลงานเป็ น ปี งบประมาณ เนื่อง จาก มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มีการรายงาน
ความสาเร็ จการปฏิบตั ิงานในแต่ละตัวบ่งชี้ของหน่วยงานตามรอบปี งบประมาณ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.9.1

งบประมาณสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ท้งั ในประเทศและต่ างประเทศ
ต่ ออาจารย์ประจา (สมศ. 5.10)
ปัจจัยนาเข้า

ประเภทของตัวบ่ งชี้
คาอธิบาย

จานวนเงินที่ มหาวิทยาลัย จัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารย์ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ ต่อจานวน
อาจารย์ประจา นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อด้วย
เงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อพัมนาคณาจารย์ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ เงินที่ใช้เพื่อ
1. การส่ งบุคลากรไปศึกษาต่อ
2. การส่ งบุคลากรไปอบรม หรื อดูงาน
3. การฝึ กอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัมนาศักยภาพของคณาจารย์
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
1 – 6,499 บาทต่อคน

คะแนน 2
6,500 – 9,999 บาทต่อคน

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาทต่อคน

ข้ อมูลที่ต้องการ
1. จานวนอาจารย์ประจา ในปี งบประมาณนั้น นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อด้วย
2. จานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ในประเทศ ในปี งบประมาณนั้น
3. จานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ต่างประเทศ ในปี งบประมาณนั้น
สู ตรการคานวณ
งบประมาณสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศในปี งบประมาณนั้น
จานวนอาจารย์ประจา ในปี งบประมาณนั้น (ทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ)
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.9.2

ร้ อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนทีไ่ ด้ รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ
ในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่ างประเทศ (สมศ. 5.11)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบาย
ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะในวิชาชีพในประเทศ
หรื อต่างประเทศ ต่อบุคลากรประจาสายสนับสนุนทั้งหมด
โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาต่อด้วย
แต่จะ ไม่ นับซ้า แม้วา่ บุคคลากรสายสนับสนุนท่านนั้นจะได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะในวิชาชีพ
หลายครั้งในปี การศึกษานั้นก็ตาม
บุคลากรสายสนับสนุน (non-academic) หมายถึง บุคลากรสายช่วยวิชาการ สายการจัดการ
และธุรการ การพัฒนาความรู ้ และทักษะในวิชาชีพ ได้แก่
1. การส่ งบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาต่อ
2. การส่ งบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม หรื อดูงาน
3. การฝึ กอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัมนาศักยภาพของ
บุคลากร
สายสนับสนุน
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 1 – 44

คะแนน 2
ร้อยละ 45 – 69

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 70

ข้ อมูลที่ต้องการ
1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปี งบประมาณนั้น นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาต่อ
2. จานวน บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะในวิชาชีพในประเทศ
ในปี งบประมาณนั้น
3. จานวน บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะในวิชาชีพในต่างประเทศ
ในปี งบประมาณนั้น
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สู ตรการคานวณ
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศในปี งบประมาณนั้น
× 100
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปี งบประมาณนั้น (ทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ)
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องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่ งชี้ที่ 8.1 มีระบบ
และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่ายการตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ * (สกอ. 8.1)
ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์
ทางด้านการเงิน มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงินทุน
ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จากค่าบารุ งการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับ
มีการนาเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็ นระบบ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน แยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ
มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบครบทุกพันธกิจ มีการนาระบบโปรแกรมสามมิติดา้ นการเงิน
มาใช้รวมทั้งมีผตู ้ รวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รายงานทางการเงินต้องสามารถทราบข้อมูลด้าน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งด้านการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการ การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
และการพัฒนาบุคลากร เช่น ค่าใช้จ่ายในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อ นักศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั ค่าใช้จ่ายในการบริ การวิชาการวิชาชีพ ค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา
และสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปวัฒธรรมต่องบดาเนินการ สิ นทรัพย์ถาวรต่อนักศึกษา งบประมาณในการพัฒนา
อาจารย์ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อ นักศึก ษา ระดับความสาเร็ จของการประหยัดงบประมาณ รายจ่ายลงทุน
ค่าใช้จ่ายด้า ไฟฟ้ า น้ ามันเชื้อเพลิง งบประมาณที่ประหยัดได้ ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุ ทธิ ต่องบประมาณ
ดาเนินการ และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตรายหลักสูตร
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน
หมายเหตุ

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

* ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
เป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา
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เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพโปร่ งใส ตรวจสอบได้
3. มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผบู ้ ริ หารสามารถนาไปใช้ในการตัดสิ นใจ และวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมัน่ คงขององค์การอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็ นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7. ผูบ้ ริ หารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนาข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
5 – 6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

แนวทางการปฏิบัติ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์พนั ธกิจของมหาวิทยาลัย
ในทุกๆด้าน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจยั การบริ การวิชาการและการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่ งเสริ ม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน ทั้งในส่ วนของการจัดหาแหล่งเงิน วิธีการที่ได้มา
ซึ่ งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโปร่ งใส ตรวจสอบได้
3. มีการจัดทาระบบฐาน ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาและสามารถนา
ข้อมูลให้แต่ละหน่วยงานนามาใช้ในการบริ หารและการตัดสิ นใจ
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย สามารถปิ ดงบบัญชี
ได้อย่างน้อยทุก 6 เดือน และเสนอข้อมูลให้ผบู ้ ริ หารเพื่อ ใช้ในการตัดสิ นใจในภาพรวมขององค์กร รวมทั้ง
การนาเสนอรายงานฐานะทางการเงินให้สภามหาวิทยาลัยทราบ อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
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5. รายงานทางการเงิน สามารถบ่งชี้ถึงข้อมูลทางการเงินทุกด้านที่แสดงถึงประสิ ทธิ ภาพ
ของการบริ หารจัดการของมหาวิทยาลัย
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อตรวจติดตามการใช้เงินของทุกหน่วยงานย่อย
ให้เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะแก่หน่วยงานย่อย รวมทั้ง
เสนอผลการตรวจสอบภายในและภายนอกให้คณะผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัย
7. ผูบ้ ริ หารระดับสูงให้ความสาคัญกับรายงานทางการเงินและข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก ตลอดจนข้อเสนอแนะอื่นๆ จากสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุ งแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง
ข้ อมูลที่ต้องการ
1. แผนยุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษา และแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย
2. งบประมาณประจาปี ของมหาวิทยาลัย
3. แหล่งของงบประมาณรายได้จากแหล่งต่างๆ
4. การจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ให้กบั หน่วยงาน
5. วิธีการใช้เงิน การบันทึกบัญชี การติดตามผลการใช้เงินของหน่วยงาน
6. ผลจากการจัดทาระบบบัญชีสามมิติของมหาวิทยาลัย
7. ฐานข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย
8. รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย และการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการตัดสิ นใจ
9. การคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต ต้นทุนผลผลิต
10. รายงานฐานะทางการเงินต่อสภามหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 8.2

การใช้ ทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่ วมกัน *
(สกอ. 8.2 สมศ. 5.4 และก.พ.ร 3.3)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
การบริ หารงานโดยการบูรณาการใช้ทรัพยยากรที่มีอยูท่ ้ งั ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การบริ หารงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบนั
เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย
4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่ วมกับหน่วยงานอื่น
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนิ นการ
3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนิ นการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

แนวทางการปฏิบัติ
1. มหาวิทยาลัย กาหนดนโยบายการบริ หารทรัพยากรของ มหาวิทยาลัย รวมทั้งการใช้ทรัพยากร
ภายในและภายนอกร่ วมกัน
2. มหาวิทยาลัย กาหนดกลไกการดาเนินงานบริ หารและใช้ทรัพยากรร่ วมกันที่เป็ นรู ปธรรม อาทิ
การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและดาเนินงาน การจัดทาแผนการใช้ทรัพยากร
3. มหาวิทยาลัย จัดให้มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรเชื่อมโยงทั้ง มหาวิทยาลัย และสามารถเรี ยกใช้ได้
อย่างคล่องตัว
4. มีระบบการติดตามประเมินผลการใช้ทรัพยากรร่ วม
หมายเหตุ

* ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
เป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา
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ข้ อมูลที่ต้องการ
1. แผนงานด้านการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ร่ วมกันของ มหาวิทยาลัย พร้อม
เป้ าหมายและหลักฐานการดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุ ง
2. โครงการบริ หารการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่ วมกันของ มหาวิทยาลัย ตลอดจน
หลักเกณฑ์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ร่ วมกัน
ของมหาวิทยาลัย เช่น คาสัง่ แต่งตั้งหรื อมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน /คณะกรรมการ
ผูร้ ับผิดชอบหลัก รายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการในการทรัพยากรร่ วมกันของ
มหาวิทยาลัย
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรกลางที่เชื่อมโยงทุกหน่วยงาน รายงานการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้
ทรัพยากรร่ วมกัน
4. หลักฐานการประหยัดงบประมาณจากการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 8.2.1

ร้ อยละของเงินรายได้ ต่องบดาเนินการ ** (สมศ. 5.6 (1))

คาชี้แจงในการที่ไม่ ขอรับประเมินตัวบ่ งชี้ที่ 8.2.1
เนื่องจากกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ. ไม่มีตวั บ่งชี้น้ ีแล้ว
จึงไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 8.2.1
ประเภทของตัวบ่ งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบาย
การแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพด้านทรัพยากรการเงินของ มหาวิทยาลัย
ในระยะยาว
เงินรายได้ หมายถึง เงินนอกงบประมาณอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินงบประมาณแผ่นดิน
งบดาเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
เงิน อุดหนุน และค่าเสื่ อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดิน สิ่ งก่อสร้าง ) งบดาเนินการคิดจากทั้ง
สองแหล่ง คือ จากงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ) ทั้งนี้ให้คิดตาม
ปี งบประมาณ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 1 - 39

คะแนน 2
ร้อยละ 40 - 49

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 50

ข้ อมูลที่ต้องการ
1. งบดาเนินการจากเงินรายได้ในปี งบประมาณนั้น
2. งบดาเนินการทั้งหมด (ทั้งจากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน) ในปี งบประมาณนั้น
สู ตรการคานวณ
งบดาเนิ นการจากเงินรายได้ในปี งบประมาณนั้น
งบดาเนิ นการทั้งหมดในปี งบประมาณนั้น
หมายเหตุ

** ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น
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ตัวบ่ งชี้ที่ 8.2.2

ร้ อยละของเงินเหลือจ่ ายสุ ทธิต่องบดาเนินการ ** (สมศ. 5.8)

คาชี้แจงในการที่ไม่ ขอรับประเมินตัวบ่ งชี้ที่ 8.2.2
เนื่องจากกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ. ไม่มีตวั บ่งชี้น้ ีแล้ว
จึงไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 8.2.2
ประเภทของตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
รายได้ท้ งั หมดของ มหาวิทยาลัย ภายหลังที่หกั จากงบดาเนินการทั้งหมดออกแล้ว โดยแสดงในรู ป
ของร้อยละ ของงบดาเนินการ เป็ นการแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการด้านการเงิน
ของสถาบันอุดมศึกษา และใช้บ่งบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภา
พด้านทรัพยากรการเงิน
ของมหาวิทยาลัยในระยะยาว ทั้งนี้ให้คิดตามปี งบประมาณ
งบดาเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
เงิน อุดหนุน และค่าเสื่ อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดิน สิ่ งก่อสร้าง ) งบดาเนินการคิดจากทั้ง
สองแหล่ง คือ จากงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ) ทั้งนี้ให้คิดตาม
ปี งบประมาณ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 1 – 4
ร้อยละ 5 – 9
ร้อยละ 10 – 15
ของงบดาเนิ นการ
หรื อมากกว่าร้อยละ 15
ของงบดาเนิ นการ
ของงบดาเนิ นการ
ข้ อมูลที่ต้องการ
1. งบดาเนินการที่ใช้จ่ายจริ งทั้งหมด ในปี งบประมาณนั้น
2. งบดาเนินการในงบประมาณนั้น ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน และค่าเสื่ อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง) งบดาเนินการคิดจากทั้ง
สองแหล่ง คือ จากงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน)
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สู ตรการคานวณ
เงินเหลือจ่ายสุ ทธิ ในปี งบประมาณนั้น
× 100
งบดาเนิ นการในปี งบประมาณนั้น
หมายเหตุ

** ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น
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องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 9.1

มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา (สกอ. 9.1 และ สมศ. 7.1)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบ
ประเมินและพัฒนา
การดาเนินงานของหน่วยงานให้เป็ นไปตามนโยบายเป้ าประสงค์ และระดับคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย และโดยหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา ที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็ นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มนั่ ใจว่า มหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
นิยามคาศัพท์
ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็ นระบบ โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิบตั ิ และปัจจัยต่างๆ เป็ นกลไก
ให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนด
การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพและมาตรฐาน
ผลผลิตของหน่วยงาน โดยบุคลากรของหน่วยงานเอง หรื อโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแล
หน่วยงานนั้น
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหน่วยงาน
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่ องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบาย และผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของมหาวิทยาลัย
ภายใต้การมีส่วนร่ วมจากภาคีท้ งั ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
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4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็ นประจา (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปี ที่มีการติดตาม)
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุ งการดาเนินงาน
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล
สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย
7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินงาน
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินงาน
4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

แนวทางการปฏิบัติ
1. มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการ
บริ หารการศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคีท้ งั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. มีการกาหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยตัวบ่งชี้
ที่พฒั นาขึ้นต้องครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอย่างครบถ้วน ทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการและผลผลิต
ตลอดจนเป็ นตัวบ่งชี้ที่สามารถรองรับการประเมินภายนอกโดยหน่วยงานต่างๆ
3. มีการดาเนินการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ท้ งั การตรวจติดตามการดาเนินงาน การประเมินคุณภาพ
การปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
4. มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบฐานข้อมูล
และมี
การส่ งเสริ มสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ข้ อมูลที่ต้องการ
1. แผนงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและหลักฐานการดาเนินงานตามแผน ตลอดจน
การประเมินและปรับปรุ งโดยการสนับสนุจากสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริ หารทุกระดับ
2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริ หารงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ และแนว
ปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
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3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานประกันคุณภาพ
เช่นคาสัง่ แต่งตั้งหรื อ
มอบหมายหน่วยงานหรื อผูร้ ับผิดชอบ คู่มือการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลที่ใช้ในการประกัน
คุณภาพ หลักฐานการส่ งเสริ มสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้เข้มแข็งและเป็ นส่ วนห นึ่ง
ของกระบวนการบริ หารงาน โดยการมีส่วนร่ วมของประชาคม ข้อมูลหรื อหลักฐานการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู ้เรื่ องการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่ งชี้ที่ 9.2

มีระบบและกลไกการให้ ความรู้ และทักษะด้ านการประกันคุณภาพแก่ นักศึกษา *
(สกอ. 9.2)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู ้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ นกั ศึกษาได้มีความรู ้ ความเข้าใจมีทกั ษะ และมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อส่ งเสริ มการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง รวมทั้งจัดระบบให้ทุกกิจกรรม
หรื อโครงการของนักศึกษามีการประกันคุณภาพทุกกิจกรรมหรื อโครงการ
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีระบบการให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
2. มีระบบส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานาความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้กบั กิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรื อโครงการนักศึกษา
5. นักศึกษาสร้างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่ นักศึกษาดาเนินการ และในส่ วน
ที่นกั ศึกษามีส่วนร่ วมกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
7. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู ้และกลไกการดาเนิ นงานประกันคุณภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนิ นการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก
หมายเหตุ

คะแนน 2
มีการดาเนิ นการ
4 – 5 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนิ นการ
อย่างน้อย 6 ข้อแรก

* ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
เป็ นผลการประเมินของสาขาวิชา
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แนวทางการปฏิบตั ิ
1. มีระบบและกลไกในการสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะด้านประกันคุณภาพให้กบั นักศึกษา
2. มีระบบและกลไกส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในกระบวนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
3. มีระบบและกลไกส่ งเสริ มให้ นักศึกษานาความรู ้ดา้ นประกันคุณภาพกระบวนการคุณภาพ เช่น 5 ส
PDCA ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรื อโครงการนักศึกษา
4. การติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งกิจกรรมที่ดาเนิ นการโดย นักศึกษา
และที่นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
1. แผนงานการส่ งเสริ มให้ นักศึกษา มีความรู ้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยและหลักฐานการดาเนิ นงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุ ง
2. โครงการส่ งเสริ มให้ นักศึกษา มีความรู ้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและนาไปใช้
ในกิจกรรมนักศึกษาและมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรการและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่ งชี้ที่ 9.3

ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายใน (สกอ. 9.3 สมศ. 7.2 และ ก.พ.ร. 7)

ประเภทของตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
เพื่อพิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความสาคัญ
ในการประกันคุณภาพอย่างทัว่ ถึง มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่กาหนดขึ้น
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
สาขาวิชา และ หน่วยงาน โดย เล็งเห็นว่าการประกันคุณภาพเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการดาเนินงานประจาวัน
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในระดับ หน่วยงาน สาขาวิชา
และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของมหาวิทยาลัย
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลา
ที่กาหนด โดยให้พิจารณาจากการส่ งรายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลาที่กาหนด (ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้ นปี การศึกษาของแต่ละสถานศึกษา ดูจาก
ปี การศึกษาที่ผา่ นมา)
4. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
หรื อมีการจัดทาแนวปฏิบตั ิที่ดี
เพื่อการเป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั หน่วยงานและมหาวิทยาลัยอื่นๆ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก
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ข้ อมูลที่ต้องการ
1. รายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ
2. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสื บเนื่องมาจากการประกันคุณภาพภายใน
4. นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น หรื อการปฏิบั ติที่เป็ นเลิศ
หรื อการเป็ นแหล่งอ้างอิงของหน่วยงานอื่นๆ
ตลอดจนผลการพัฒนาหรื อมูลค่าเพิ่ม
(value added)
จากการประกันคุณภาพภายใน
5. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในที่มีต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและบุคลากร
6. รายงานผลการประกันคุณภา พภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตคุณภาพงานวิจยั ประสิ ทธิ ผล
ของการบริ การวิชาการ และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
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องค์ ประกอบที่ 10 การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ตัวบ่ งชี้ที่ 10.1

การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)***

ประเภทของตัวบ่ งชี้

กระบวนการ

คาอธิบาย
สถานศึกษามีกระบวนการบริ หารจัดการเพื่อเร่ งรัดพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนโดยมีการวางแผนการจัด
กิจกรรม จัดสภาพแวดล้อม และสิ่ งอานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความร่ วมมือกับทุกฝ่ าย และการ
ติดตามประเมินผลตามแนวทางการดาเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การกาหนดนโยบายจัดทาแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ มาตรฐาน (ข้อ)
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา
3 ดี (3D) และส่ งเสริ มสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่ งอานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรี ยนรู ้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิ ปไตย ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และด้านภูมิคุม้ กันภัยจากยาเสพ
ติด
3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิงานเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
4. ให้ความร่ วมมือกับทุกฝ่ ายในการดาเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5. กากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรื อมีนวัตกรรมส่ งเสริ มให้การดาเนินงานเป็ นไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ครบทั้ง 5 ข้อ

หมายเหตุ *** ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น และไม่นาคะแนนเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ประกอบ
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แนวทางการปฏิบัติ
1. สถานศึกษาดาเนินการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3
ดี (3D)
2. มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน
3. ดาเนินการส่ งเสริ มและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่ งอานวยความสะดวกที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การ มีโครงสร้างสาระการเรี ยนรู ้ แผนกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)
5. มีการนาสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างสรรค์นวัตกรรม /โครงการ /กิจกรรมเพื่อตอบสนอง
นโยบาย 3 ดี (3D) ที่เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษา
6. มีกลไกในการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายให้มีส่วนร่ วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริ ม 3 ดี
(3D) ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. มีระบบ กลไกและแผนการกากับติดตามประเมินผลที่ชดั เจน พร้อมรายงานผลการติดตามประเมินผล
และการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ข้ อมูลที่ต้องการ
1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
2. คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน หรื อมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร สิ่ งอานวยความสะดวก การสร้าง
และการพัฒนาเครื อข่าย การกากับติดตามประเมินผลที่ชดั เจน
4. รายงานผลการดาเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนาผลไปพัฒนาปรับปรุ ง
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ตัวบ่ งชี้ที่ 10.2

ผลทีเ่ กิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติทดี่ ี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรม***

ประเภทตัวบ่ งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย
สถานศึกษาได้พฒั นาคุณภาพของผูเ้ รี ยนทั้งในด้านการจัดการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
โดยประสานความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ตามนโยบาย 3 ดี
(3D) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิ ปไตย รู ้จกั สิ ทธิ และ หน้าที่ของตน เคารพในสิ ทธิ ของ
ผูอ้ ื่น มีวินยั มีความประหยัด มีความกตัญญูกตเวที ซื่ อสัตย์สุจริ ต รู ้และตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด สร้าง
ภูมิคุม้ กันจากสิ่ งเสพติดและอบายมุขต่างๆ ตลอดจนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสยั ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถดารงตนอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน

ปี การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จานวน 1 ด้าน

คะแนน 2
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จานวน 2 ด้าน

คะแนน 3
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ด้าน

หมายเหตุ 1) *** ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น และไม่นาคะแนนเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ประกอบ
2) สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยยกเว้นการดาเนิ นงานตามหมายเหตุของตัวบ่งชี้น้ ีที่ระบุวา่
“การจัดกิจกรรมที่มีนกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ท้ งั สถาบัน ” เนื่องจาก มสธ . เป็ น
มหาวิทยาลัยเปิ ด มีนกั ศึกษาจานว นมาก การปฏิบตั ิอาจทาได้ยาก หรื อหากจะทาก็จะต้องใช้งบประมาณจานวนมาก ทั้งนี้ จานวนนิ สิต
นักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรมให้เป็ นไปตามดุลพินิจของมหาวิทยาลัยฯ
(ตามหนังสื อ จาก สกอ . ที่ ศธ 0506 (3) / 14972 ลงวันที่ 13
พฤศจิกายน 2552 และได้ นาเสนอผ่ านที่ประชุมคณะกรรมการประกั นคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช ครั้ งที่ 4 / 2552
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552)

ข้ อมูลที่ต้องการ
1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ด้านการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ด้านการ
ส่ งเสริ มให้มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความเป็ นไทย และด้านการสร้างภูมิคุม้ กันภัยจากยาเสพติดทุก
ชนิด
2. รายงานผลการเข้าร่ วมโครงการของนิสิตนักศึกษา
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
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บทที่ 3
แนวทางการจัดทารายงานประเมินตนเอง
จุดมุ่งหมายของการจัดทารายงานประเมินตนเอง เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงาน /มหาวิทยาลัย
ได้ทราบสถานภาพที่แท้จริ ง อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐ าน
ที่ต้ งั ไว้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ ของการจัดทารายงานประเมินตนเอง
การจัดทารายงานประเมินตนเอง มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1. เพื่อให้ดาเนินการตามมาตรา 48 ที่วา่ “ให้ หน่ วยงานต้ นสั งกัดและสถานศึกษาจัดให้ มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่ าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการ
บริ หารการศึกษาที่ ต้องดาเนินการอย่ างต่ อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่ อหน่ วยงานต้ นสั งกัด
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ อง และเปิ ดเผยต่ อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรั บการประกันคุณภาพภายนอก”
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบสัมฤทธิ ผลในการดาเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง และจุดที่ควร
ปรับปรุ ง สาหรับเป็ นข้อมูลในการวางแผนการดาเนินงานในปี ต่อไป
3. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยมีขอ้ มูลพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการส่ งเสริ ม
สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

องค์ ประกอบของเนือ้ หาในรายงานการประเมินตนเอง
รายงาน การประเมินตนเองที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น มีองค์ประกอบหลักของเนื้อหาจาแนก
ออกเป็ น 4 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน ส่ วนที่ 2 ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ส่ วนที่ 3 สรุ ปผลการประเมิน และส่ วนที่ 4 ภาคผนวก
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รู ปแบบของรายงานการประเมินตนเอง
คานา
สารบัญ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของหน่ วยงาน
 ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ งั ประวัติความเป็ นมาโดยสังเขป
 ปณิ ธาน วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์
 จุดเน้น (เป็ นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)
 โครงสร้างการบริ หารงาน
 นักศึกษา หลักสูตร บุคลากร และงบประมาณ
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 การพัฒนาปรับปรุ งการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินในรอบปี ที่
ผ่านมา
ส่ วนที่ 2 ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
เป็ นส่ วนที่เขียนถึงการดาเนินงานหรื อเพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่กาหนดไว้ โดยมีรูปแบบการนาเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละ
องค์ประกอบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและที่เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ควรเขียนให้ส้ นั
กะทัดรัด โดยยึดการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบลักษณะการเขียนรายงาน เป็ นก
ารบรรยาย
สังเคราะห์ และการประเมินประสิ ทธิ ผลตามเกณฑ์ที่ช้ ีให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของ สาขาวิชา/หน่วยงาน
สนับสนุน/มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยสิ่ งที่ตอ้ งรายงานต่อไปนี้
 กิจกรรมที่สาขาวิชา/หน่วยงานสนับสนุน/มหาวิทยาลัยดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
 การประเมินผลตามเกณฑ์
 การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมายในตัวบ่งชี้น้ นั ๆ
ส่ วนที่ 3 สรุ ปผลการประเมิน
เป็ นสรุ ปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ รวมถึงวิธีการเสริ มจุดแข็ง
การปรับปรุ งแก้ไขหรื อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียงิ่ ขึ้น การเขียนรายงานในบทนี้ จะเป็ นการสังเคราะห์
และการประเมินเพื่อรายงานสรุ ปผลสาเร็ จของการดาเนินงานการประกันคุณภาพของ สาขาวิชา /หน่วยงาน
สนับสนุน/มหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบคุณภาพและตามมาตรฐานการอุดมศึกษา รายงานบทนี้ประกอบด้วย
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 การรายงานตัวเลขในตารางต่อไปนี้
ตาราง ส 1 (ตารางสรุ ปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้)
ตาราง ส 2 (ตารางสรุ ปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ)
ตาราง ส 3 (ตารางสรุ ปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา)
ตาราง ส 4 (ตารางสรุ ปผลการประเมินเองตามมุมมองด้านการบริ หารจัดการ)
หมายเหตุ : การรายตัวเลขในตารางส.1-ส.4 ใช้ สาหรับหน่ วยงานระดับ มหาวิทยาลัย
ส่ วนสาขาวิชา/หน่ วยงานสนับสนุนรายงานตัวเลขเฉพาะในตาราง ส.1

 สรุ ปผลการประเมินรวมทั้ง วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และ แนวทางการปรับปรุ งพัฒนา ใน
ภาพรวมของสาขาวิชา/หน่วยงานสนับสนุน/มหาวิทยาลัย แยกตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
ส่ วนที่ 4 ภาคผนวก
อาจเป็ นการนาเสนอข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
คณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงาน

และ /หรื อเป็ นรายชื่อ

การคานวณและการกาหนดทศนิยม
 การคานวณผลการปฏิบตั ิงานของตัวบ่งชี้ หรื อผลการประเมิน หากไม่เป็ นเลขจานวนเต็ม
ให้แสดงผลโดยใช้ทศนิยม 2 หลัก และถ้าผลการปฏิบตั ิงานหรื อผลการประเมินมีทศนิยมมากกว่า 2 หลัก
ให้ใช้หลักการปัดเศษตามสากลโดยให้ปัดขึ้นจากทศนิยมตาแหน่งที่ 3 เช่น
69.9945 ปัดเป็ น 69.99
69.9956 ปัดเป็ น 70.00
 หากตัวบ่งชี้ใดไม่มีขอ้ มูล หรื อไม่มีผลดาเนินการให้มีผลประเมินเป็ น 0
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ตัวอย่างการคานวณ (ตาราง ส.1)
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

เป้ าหมาย

5 ข้อแรก
ร้อยละ 90

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรื อ
ตัวหาร
สัดส่ วน)
27
30

รวมคะแนน
จานวนตัวบ่ งชี้ (1.1 และ 1.2)
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 1
ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่ งชี้ (1.1 และ 1.2)
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 1
ตามเกณฑ์ มสธ.
องค์ประกอบที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
4 ข้อแรก
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
4 ข้อแรก
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9.1
3 ข้อแรก
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่ งชี้ (7.2 และ 7.3)
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 7
ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่ งชี้ (7.2, 7.3 และ 7.9.1)
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 7
ตามเกณฑ์ มสธ.
รวมคะแนนทุกตัวบ่ งชี้
จานวนตัวบ่ งชี้ (1.1, 1.2, 7.2 และ 7.3)
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบ่ งชี้ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนนทุกตัวบ่ งชี้
จานวนตัวบ่ งชี้ (1.1, 1.2, 7.2, 7.3 และ 7.9.1)
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบ่ งชี้ตามเกณฑ์ มสธ.
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5 ข้อแรก
ร้อยละ 90

การบรรลุเป้ าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

คะแนนการประเมิน




2.00
3.00
2.00 + 3.00 = 5.00
2
5.00  2 = 2.50
2.00 + 3.00 = 5.00
2
5.00  2 = 2.50

3 ข้อแรก
3 ข้อแรก
4 ข้อแรก





2.00
2.00
3.00
2.00 + 2.00 = 4.00
2
4.00  2 = 2.00
2.00 + 2.00 +3.00 = 7.00
3
7.00  3 = 2.33
5.00 + 4.00 = 9.00
4
9.00  4 = 2.25
5.00 + 7.00 = 12.00
5
12.00  5 = 2.40
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 การแปลความหมายผลการประเมิน
ค่ าระดับคะแนน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00
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การแปลผล
การดาเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดี
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก
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บทที่ 4
แนวทางการจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ
คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน
(ซึ่ งได้แก่ สาขาวิชา สานัก /สถาบัน กอง )
และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษา
ภายในทั้งระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่ งผ่านการอบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินของ สกอ. หรื อหลักสูตรขยายผลที่มหาวิทยาลัยจัดฝึ กอบรม
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมา ธิ ราช ประกอบด้วย
3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนก่ อนตรวจเยีย่ ม ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาจะจัดส่ งคาสัง่
การแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมทั้งรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ให้แก่
กรรมการเพื่อให้ศึกษารายงานดั งกล่าวก่อนล่วงหน้าวันประเมินประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นคณะกรรมการ
ประเมินต้องจัดทาแผนการตรวจเยี่ยมพร้อมกาหนดวัน- เวลา รวมทั้ง ระบุขอ้ มูลด้วยว่าต้องการสัมภาษณ์
บุคลากร/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อขอหลักฐานเพิ่มเติมในเรื่ องใดๆบ้าง และส่ งแผนตรวจเยี่ยมดังกล่าวให้กบั
หน่วยงานรับประเมินทราบ ก่อนเข้าตรวจเยี่ยม
2. ขั้นตอนระหว่ างการตรวจเยีย่ ม
คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพจริ ง
และสัมภาษณ์บุคลากร /ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย พร้อมทั้งสรุ ปผลการประเมินเบื้องต้นและรายงานผล
การประเมินผลด้วยวาจาแก่หน่วยงานรับประเมิน
3. ขั้นตอนหลังการตรวจเยีย่ ม คณะกรรมการจะต้องจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ และส่ งให้แก่
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามกาหนดเวลา ดังนี้
3.1 การประเมินระดับหน่วยงาน คณะกรรมการส่ งรายงานอย่างช้าไม่เกิน 15 วันหลังจาก
การตรวจเยี่ยม
3.2 การประเมินระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่ งรายงานอย่างช้าไม่เกิน
30 วัน
หลังจากการตรวจเยี่ยม
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รู ปแบบของรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา/หน่ วยงานสนับสนุน
ประกอบด้วยสาระประมาณ 10-15 หน้า ดังนี้
1. รายนามคณะผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ..............................................................................
ประธานคณะผูป้ ระเมิน
2. ..............................................................................
ผูป้ ระเมิน
3. ..............................................................................
ผูป้ ระเมินและเลขานุการ
2. ชื่อหน่วยงานรับประเมิน ........................................................
3. วันเดือนปี ที่ประเมิน.......................................................
4. วิธีการประเมิน
4.1 ศึกษารายงานประเมินตนเองของ............................................
4.2 ศึกษาเอกสารหลักฐานของตัวบ่งชี้ต่างๆ
4.3 สัมภาษณ์บุคลากรและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
4.3.1 ผูบ้ ริ หาร
4.3.2 กรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
4.3.3 ผูใ้ ช้บริ การ/อื่นๆ............................................
5. ผลการประเมินคุณภาพ (ตามตารางแบบ ป.1)
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ประจาปี การศึกษา ..……..
ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบคุณภาพ

เป้ าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรื อ
สัดส่ วน)

การบรรลุเป้ าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

คะแนนการประเมิน

องค์ประกอบที่.................
ตัวบ่งชี้ที่ …………
ตัวบ่งชี้ที่ …………
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ …………
ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ …………
ตามเกณฑ์ มสธ.
องค์ประกอบที่ …………
ตัวบ่งชี้ที่ …………
ตัวบ่งชี้ที่ …………
ตัวบ่งชี้ที่ …………
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ …………
ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ …………
ตามเกณฑ์ มสธ.
รวมคะแนนทุกตัวบ่ งชี้
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบ่ งชี้ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนนทุกตัวบ่ งชี้
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบ่ งชี้ตามเกณฑ์ มสธ.
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6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหน่วยงานตามองค์ประกอบ
องค์ ประกอบที่......................................................................................................................................................
จุดเด่น.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา...................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

องค์ ประกอบที่......................................................................................................................................................
จุดเด่น.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา...................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

องค์ ประกอบที่......................................................................................................................................................
จุดเด่น.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา...................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

170

7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะผูป้ ระเมินในภาพรวม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยบทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร ประมาณ 5-10 หน้า และสาระประมาณ 20-30 หน้า ดังนี้
1. ส่ วนนา ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน คานา บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร รวมทั้งสารบัญเรื่ อง สารบัญ
ตาราง (ถ้ามี)
2. ส่ วนสาระ
2.1 บทนา ให้เขียนในลักษณะบรรยาย ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ดังนี้
2.1.1 ความเป็ นมา และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2.1.2 ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
2.1.3 สภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
2.1.4 โครงสร้าง องค์การ และการบริ หาร
2.1.5 หลักสูตร การเรี ยนการสอน
2.1.6 จานวนนักศึกษาและบุคลากร
2.1.7 งบประมาณ (แยกเป็ นงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ)
2.2 องค์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการตรวจเยี่ยม ประกอบด้วยหัวข้อ
ย่อย ดังนี้
2.2.1 องค์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.2.2 รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
2.2.3 กระบวนการตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.2.4 กระบวนการจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ให้นาเสนอผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็ นรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
และตารางผล
การประเมินตามแบบ ป .1, ป.2, ป.3 และ ป.4 (สาหรับตารางการประเมินตามแบบ ป .1 – ป.4 ใช้การคานวณ
จากโปรแกรม Excel ซึ่ งทางศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นผูจ้ ดั ทาไว้แล้ว)
2.4 บทสรุ ปและข้อเสนอแนะในการพัฒนา ตลอดจนทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
3. ส่ วนภาคผนวก
3.1 สถิติขอ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพ
3.2 ตารางการตรวจเยี่ยม
3.3 อื่นๆ
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รู ปแบบหรือบทสรุ ปสาหรับผู้บริหาร
บทสรุ ปผูบ้ ริ หารควรมีความยาวประมาณ 5-10 หน้า โดยอาจใช้รูปแบบ ดังนี้
บทสรุ ปสาหรับผู้บริหาร
ข้ อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยโดยสั งเขป .....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน .....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
จุดเด่น…………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา…………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา……………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
องค์ ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดเด่น…………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา…………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา……………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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องค์ ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จุดเด่น…………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา…………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา……………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
องค์ ประกอบที่ 4 การวิจยั
จุดเด่น…………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา…………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา……………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
องค์ ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่ สังคม
จุดเด่น…………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา…………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา……………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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องค์ ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดเด่น…………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา…………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา……………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดเด่น…………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา…………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา……………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดเด่น…………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา…………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา……………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเด่น…………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา…………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา……………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
บทสรุป/ข้ อสังเกตในภาพรวม......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะทีต่ ้ องการให้ พฒ
ั นาเร่ งด่ วน 3 อันดับแรก
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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บรรณานุกรม
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550 ) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุ งเทพมหานคร ห้างหุน้ ส่ วนจากัดภาพพิมพ์
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเรื่ อง “การเตรี ยมความพร้อมเพื่อ
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปี การศึกษา 2551 ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเรดิสนั กรุ งเทพมหานคร
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2551) คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบที่ สอง (พ.ศ.2549 – 2553) พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุ งเทพมหานคร
หนังสื อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ มศ 0002/2486 ลงวันที่
28 สิ งหาคม 2551 เรื่ อง “การประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่จดั การเรี ยนการสอน
ทางไกล” ถึงอธิ การบดีมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR)
ระดับสาขาวิชา
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รายงานการประเมินตนเอง
ประจาปี การศึกษา 2552
(1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

สาขาวิชา .....................................................................
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
.....(เดือน ปี ที่จดั ทา).....
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คานา
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................

ลงนาม.....................................................................
(....................................................................)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา .......................................
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สารบัญ
หน้ า
คานา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของหน่ วยงาน
ส่ วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
ส่ วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาหน่ วยงานในอนาคต
ภาคผนวก
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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐานของหน่ วยงาน
1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับหน่ วยงาน
1.1 ชื่อหน่ วยงาน
.........................................
1.2 ที่ต้งั หน่ วยงาน
.........................................
1.3 ประวัตคิ วามเป็ นมา
(โดยสังเขป )………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ หน่ วยงาน
ปณิธาน
(ให้ ใช้ ของหน่ วยงาน แต่ หากยังไม่ กาหนด ให้ ใช้ ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้ )
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชในฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยในระบบเปิ ด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทัว่ ไป เพิ่มพูน
วิทยฐานะแก่ผปู ้ ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับผูส้ าเร็ จมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจั ดระบบ
การเรี ยนการสอนทางไกล ซึ่ งใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยนตามปกติ
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วิสัยทัศน์
..............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์
..............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
3. โครงสร้ างการบริหารงาน
3.1 แผนภูมโิ ครงสร้ างการบริหารงาน
ประธานกรรมการ
ประจาสาขาวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ประจาสาขาวิชาด้าน .......

ประจาสาขาวิชาด้าน .......

ประจาสาขาวิชาด้าน .......
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3.2 ผู้บริหาร
ในปี การศึกษา 2552 ผูบ้ ริ หารสาขาวิชา…………… ประกอบด้วย
ตาแหน่ งบริหาร
ชื่อ – สกุล
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
รองประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
เลขานุการสาขาวิชา
4. นักศึกษา
ในปี การศึกษา 2552 มีนกั ศึกษาเข้าใหม่ ........ คน นักศึกษาทั้งหมดจานวน ........ คน และผูส้ าเร็ จการศึกษา (ณ วันที่ ............... ...........) จานวน
........ คน จาแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
หน่วย : คน
ระดับการศึกษา
1. ประกาศนียบัตร (ต่ากว่าปริ ญญาตรี )
2. ปริ ญญาตรี
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4. ปริ ญญาโท
5. ปริ ญญาเอก
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : กองแผนงาน ณ วันที่ ...................

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

นักศึกษาเข้ าใหม่
ปี การศึกษา 2552

นักศึกษาทั้งหมด
ปี การศึกษา 2552

ผู้สาเร็จการศึกษา
ปี การศึกษา 2552
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5. หลักสู ตร
ในปี การศึกษา 2552 สาขาวิชา………… มีหลักสูตรการศึกษาที่เปิ ดสอนทั้งสิ้ น จานวน …… หลักสูตร จาแนกตามระดับการศึกษาได้ ดังนี้
ระดับการศึกษา

จานวน
หลักสู ตร

1. ประกาศนียบัตร (ต่ากว่าปริ ญญาตรี )
2. ปริ ญญาตรี
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4. ปริ ญญาโท
5. ปริ ญญาเอก
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : ฝ่ ายพัฒนาหลักสูตร สานักวิชาการ ณ วันที่ ...............

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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6. บุคลากร
ในปี การศึกษา 2552 มีบุคลากรปฏิบตั ิการจาแนกได้ดงั นี้

6.1 บุคลากรจาแนกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานชัว่ คราวตาแหน่งอาจารย์ประจาพิเศษ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ลูกจ้างประจา
- ลูกจ้างประจางบประมาณแผ่นดิน
- ลูกจ้างประจางบประมาณเงินรายได้
- ลูกจ้างประจาลักษณะพิเศษ
ลูกจ้างชัว่ คราว
- ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน (เงินรายได้)
- ลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ (รายปี - งบประมาณแผ่นดิน)
รวม
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ ......................................

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

หน่วย : คน
รวม
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6.2 บุคลากรสายวิชาการ
หน่วย : คน
อาจารย์ ประจา (คน)
ปฏิบัตงิ านจริง ลาศึกษาต่ อ

วุฒิการศึกษา (คน)
ตรี
โท
เอก

อาจารย์

ตาแหน่ งทางวิชาการ (คน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

อาจารย์ ชั่วคราว (คน)
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่....................................

7. งบประมาณ
ในปี งบประมาณ 2552 ได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้
หน่วย : บาท
งบรายจ่ าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณเงินรายได้

หมายเหตุ ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ
ในการประชุมครั้งที่ 12 /2551 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2551
ที่มา : กองแผนงาน ณ วันที่ ...........................

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

.ศ. 2552 ที่ได้รับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
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8. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชา…………… ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 โดยได้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสาขาวิชาทาหน้าที่กาหนดนโนบายการดาเนินงานประกันคุณภาพและสร้างความเข้าใจในเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมอบหมายให้บุ คลากร
มีส่วนร่ วมในการประกันคุณมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพภายในด้วยการทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาและ
มหาวิทยาลัย เมื่อสิ้ นการศึกษาจะดาเนินการประเมินตนเองและจัดทารายงานสาหรับรองรับการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ในปี การศึกษา 2552 สาขาวิชา…………… ได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อ สกอ . ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด รวม 9 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 2 การเรี ยนการสอน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
องค์ประกอบที่ 5 การบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
นอกจากนี้ยงั เพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของ สมศ . และ ก.พ.ร. เพื่อให้การประเมินคุณภาพ ภายในมีความสมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมรองรับต่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

189

9. แผนการพัฒนา / ปรับปรุ งการดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในรอบปี ที่ผ่านมา
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
องค์ประกอบที่.......................
ตัวบ่งชี้ที่.....................
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ.............
..............................................................
..............................................................
..............................................................

โครงการ / กิจกรรมเพือ่ การพัฒนา

กาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จ

รายการเอกสารอ้ างอิง

องค์ประกอบที่.......................
ตัวบ่งชี้ที่.....................
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ.............
..............................................................
..............................................................
..............................................................

หมายเหตุ ให้นาผลการประเมินตัวบ่งชี้ในรอบปี การศึกษาที่ผา่ นมาที่ได้คะแนน เท่ากับ 1 มารายงาน หรื ออาจนาข้อเสนอแนะที่มีนยั สาคัญสาหรับนามากาหนดโครงการ /
กิจกรรม เพื่อใช้พฒั นาหน่วยงานตามความเหมาะสม

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ส่ วนที่ 2
ผลการประเมินตนเอง
การประเมินตนเองของสาขาวิชา........................มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เป็ นการประเมินผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2552 เพื่อให้สะท้อน
คุณภาพการดาเนินงานจริ ง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรี ยนการสอน ใช้รอบเวลาตามปี การศึกษา
2552
(1 กรกฎาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553) และข้อมูลด้านการบริ หารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552) โดยอิงเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็ นหลัก
แต่เนื่องจากตัวบ่งชี้บางตัวไม่สอดคล้องกับบริ บทการจัดการเรี ยนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย จึงได้ขอยกเว้นการประเมินหรื อบางกรณี อาจ ขอ
ประเมินเฉพาะระดับสถาบัน และใช้ผลประเมินของสถาบันเป็ นผลประเมินระดับสาขาวิชา อย่างไรก็ตามเพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดาเนินงานจริ งขอ
ง
มหาวิทยาลัย ในการประเมินครั้งนี้จึงได้เพิ่มเติมตัวบ่งชี้คุณภาพผนวกต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจาปี การศึกษา 2552 มีดงั นี้

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ ประกอบที่ .........................................................................................................
ตัวบ่ งชี้ที่.........................................................................................................
ผลการดาเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้

ค่าเป้ าหมาย
ผลการดาเนินงาน
*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

รายการเอกสารอ้ างอิง
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ส่ วนที่ 3
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ในปี การศึกษา 2552 สาขาวิชา................................................. ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ . รวมทั้งตัว
บ่งชี้คุณภาพเพิ่มเติมตามภารกิจของสาขาวิชาเรี ยบร้อยแล้ว สามารถสรุ ปผลการประเมินได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางสรุ ปการประเมินรายตัวบ่ งชี้ (ส.1)
ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดาเนินงาน และมีการ
กาหนดตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนิ นงานตาม
แผนให้ครบทุกภารกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ …………
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ มสธ.

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้ าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรื อสัดส่ วน)

การบรรลุเป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน

 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

คะแนนที่ได้ หารด้ วยจานวนตัวบ่ งชี้

คะแนนที่ได้ หารด้ วยจานวนตัวบ่ งชี้

193

ตาราง ส.1 (ต่อ)
ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบคุณภาพ

เป้ าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรื อสัดส่ วน)

การบรรลุเป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน

 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ …………
ตัวบ่งชี้ที่ …………
ตัวบ่งชี้ที่ …………
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่.............. ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่.............. ตามเกณฑ์ มสธ.
รวมคะแนนทุกตัวบ่ งชี้
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบ่ งชี้ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนนทุกตัวบ่ งชี้
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบ่ งชี้ตามเกณฑ์ มสธ.
หมายเหตุ การแปลความหมายผลการประเมิน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1.50
หมายถึง การดาเนิ นงานยังไม่ได้คุณภาพ
1.51 – 2.00
หมายถึง การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้
2.01 – 2.50
หมายถึง การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดี
2.51 – 3.00
หมายถึง การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

คะแนนที่ได้ หารด้ วยจานวนตัวบ่ งชี้

คะแนนที่ได้ หารด้ วยจานวนตัวบ่ งชี้

คะแนนที่ได้ หารด้ วยจานวนตัวบ่ งชี้

คะแนนที่ได้ หารด้ วยจานวนตัวบ่ งชี้
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การวิเคราะห์ จุดอ่ อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
จุดแข็ง
1. ...........................................................

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1. ................................................
1.2. ................................................

2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
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องค์ ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง
1. ...........................................................

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1. ................................................
1.2. ................................................

2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
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องค์ ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
จุดแข็ง
1. ...........................................................

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1. ................................................
1.2. ................................................

2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
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องค์ ประกอบที่ 4 การวิจยั
จุดแข็ง
1. ...........................................................

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1. ................................................
1.2. ................................................

2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
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องค์ ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
จุดแข็ง
1. ...........................................................

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1. ................................................
1.2. ................................................

2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
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องค์ ประกอบที่ 6 การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. ...........................................................

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1. ................................................
1.2. ................................................

2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
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องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. ...........................................................

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1. ................................................
1.2. ................................................

2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
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องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. ...........................................................

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1. ................................................
1.2. ................................................

2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
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องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. ...........................................................

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1. ................................................
1.2. ................................................

2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
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ภาคผนวก
- รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา.....................................................
- ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน
- อื่นๆ

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ภาคผนวก ข
แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR)
ระดับสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

205

รายงานการประเมินตนเอง
ประจาปี การศึกษา 2552
(1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)

สานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง .....................................................................
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
.....(เดือน ปี ที่จดั ทา).....

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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คานา
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................

ลงนาม.....................................................................
(....................................................................)
ผูอ้ านวยการสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง .......................................

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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สารบัญ
หน้ า
คานา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของหน่ วยงาน
ส่ วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
ส่ วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาหน่ วยงานในอนาคต
ภาคผนวก

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐานของหน่ วยงาน
1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับหน่ วยงาน
1.1 ชื่อหน่ วยงาน
.........................................
1.2 ที่ต้งั หน่ วยงาน
.........................................
1.3 ประวัตคิ วามเป็ นมา
(โดยสังเขป )………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ หน่ วยงาน
ปณิธาน
(ให้ ใช้ ของหน่ วยงาน แต่ หากยังไม่ กาหนด ให้ ใช้ ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้ )
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชในฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยในระบบเปิ ด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทัว่ ไป เพิ่มพูน
วิทยฐานะแก่ผปู ้ ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับผูส้ าเร็ จมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจั ดระบบ
การเรี ยนการสอนทางไกล ซึ่ งใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยนตามปกติ

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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วิสัยทัศน์
..............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์
..............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
3. โครงสร้ างการบริหารงาน
3.1 แผนภูมโิ ครงสร้ างการบริหารงาน

ผู้อานวยการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

คณะกรรมการบริหารหน่ วยงาน
รองผู้อานวยการ

หัวหน้ าฝ่ าย…….

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ าฝ่ าย…….

หัวหน้ าฝ่ าย……

หัวหน้ าฝ่ าย……
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3.2 ผู้บริหาร
ในปี การศึกษา 2552 ผูบ้ ริ หารสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง …………… ประกอบด้วย
ตาแหน่ งบริหาร
ผูอ้ านวยการสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง
รองผูอ้ านวยการสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง
เลขานุการสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง
หัวหน้าฝ่ าย..........................
หัวหน้าฝ่ าย..........................
หัวหน้าฝ่ าย..........................
หัวหน้าฝ่ าย..........................

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อ – สกุล
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4. บุคลากร
ในปี การศึกษา 2552 มีบุคลากรปฏิบตั ิการจาแนกได้ดงั นี้

4.1 บุคลากรจาแนกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานชัว่ คราวตาแหน่งอาจารย์ประจาพิเศษ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ลูกจ้างประจา
- ลูกจ้างประจางบประมาณแผ่นดิน
- ลูกจ้างประจางบประมาณเงินรายได้
- ลูกจ้างประจาลักษณะพิเศษ
ลูกจ้างชัว่ คราว
- ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน (เงินรายได้)
- ลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ (รายปี - งบประมาณแผ่นดิน)
รวม
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ ...............

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

หน่วย : คน
รวม
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4.2 บุคลากรสายวิชาการ (เฉพาะสานักทะเบียนและวัดผล และสานักเทคโนโลยีการศึกษา)
หน่วย : คน
อาจารย์ ประจา (คน)
ปฏิบัตงิ านจริง ลาศึกษาต่ อ

วุฒิการศึกษา (คน)
ตรี
โท
เอก

อาจารย์

ตาแหน่ งทางวิชาการ (คน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

อาจารย์ ชั่วคราว (คน)
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ ...............

5. งบประมาณ
ในปี งบประมาณ 2552 ได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้
หน่วย : บาท
งบรายจ่ าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณเงินรายได้

หมายเหตุ ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ .ศ. 2552 ที่ได้รับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 12 /2551 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2551
ที่มา : กองแผนงาน ณ วันที่ ...........................

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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6. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง…………… ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542
โดยได้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ สานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กองทาหน้าที่กาหนดนโนบายการดาเนินงานประกันคุณภาพและสร้างความเข้าใจในเรื่ องการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการประกันคุณมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพภายในด้วยการทาหน้าที่ป ระสานงานเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง และมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้ นการศึกษาจะดาเนินการประเมินตนเองและจัดทารายงานสาหรับรองรับการประเมิน
จากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ในปี การศึกษา 2552 สานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง…………… ได้ดาเนินการประกั นคุณภาพภายในตามกรอบของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรื อ สกอ. ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด รวม 3 องค์ประกอบ (ในกรณี ของบางสานัก / สถาบัน อาจมีองค์ประกอบคุณภาพที่ตอ้ งรับการประเมิน
มากกว่านี้ข้ ึนอยูก่ บั ภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง)
องค์ประกอบที่ 1 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
นอกจากนี้ยงั เพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของ สมศ . และ ก.พ.ร. เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมรองรับต่อการปร ะเมินคุณภาพ
ภายนอก

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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7. แผนการพัฒนา / ปรับปรุ งการดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในรอบปี ที่ผ่านมา
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
องค์ประกอบที่.......................
ตัวบ่งชี้ที่.....................
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ.............
..............................................................
..............................................................
..............................................................

โครงการ / กิจกรรมเพือ่ การพัฒนา

กาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จ

รายการเอกสารอ้ างอิง

องค์ประกอบที่.......................
ตัวบ่งชี้ที่.....................
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ.............
..............................................................
..............................................................
..............................................................

หมายเหตุ ให้นาผลการประเมินตัวบ่งชี้ในรอบปี การศึกษาที่ผา่ นมาที่ได้คะแนน เท่ากับ 1 มารายงาน หรื ออาจนาข้อเสนอแนะที่มีนยั สาคัญสาหรับนามากาหนดโครงการ /
กิจกรรม เพื่อใช้พฒั นาหน่วยงานตามความเหมาะสม

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ส่ วนที่ 2
ผลการประเมินตนเอง
การประเมินตนเอง ของสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง........................ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เป็ นการประเมินผลการดาเนินงานปี การศึกษา
2552 เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดาเนินงานจริ ง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรี ยนการสอน ใช้รอบเวลา
ตามปี
การศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553) และข้อมูลด้านการบริ หารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน
2552) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็ นหลัก
แต่เนื่องจากตัวบ่งชี้บางตัวไม่สอดคล้องกับบริ บทการจัดการเ รี ยนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย จึงได้ขอยกเว้นการประเมินหรื อบางกรณี อาจขอ
ประเมินเฉพาะระดับสถาบัน และใช้ผลประเมินของสถาบันเป็ นผลประเมินระดับสาขาวิชา อย่างไรก็ตามเพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดาเนินงานจริ ง
ของมหาวิทยาลัย ในการประเมินครั้งนี้จึงได้เพิ่มเติมตัวบ่งชี้คุณภาพผนวกต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจาปี การศึกษา 2552 มีดงั นี้

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ ประกอบที่ .........................................................................................................
ตัวบ่ งชี้ที่.........................................................................................................
ผลการดาเนินงานอิงเกณฑ์ มาตรฐาน
เกณฑ์ มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

เกณฑ์ การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

ผลการประเมิน
ปี งบประมาณ 2552

การบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์ มาตรฐานตัวบ่ งชี้

ค่าเป้ าหมาย
ผลการดาเนินงาน
*การบรรลุเป้ าหมาย  = บรรลุเป้ าหมาย X = ไม่บรรลุเป้ าหมาย

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

รายการเอกสารอ้ างอิง
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ส่ วนที่ 3
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ในปี การศึกษา 2552 สานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง................................................. ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ
ของ สกอ. รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพเพิ่มเติมตามภารกิจของสาขาวิชาเรี ยบร้อยแล้ว สามารถสรุ ปผลการประเมินได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางสรุ ปการประเมินรายตัวบ่ งชี้ (ส.1)
ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดาเนินงาน และมีการ
กาหนดตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนิ นงานตาม
แผนให้ครบทุกภารกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ …………
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ มสธ.

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้ าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรื อสัดส่ วน)

การบรรลุเป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน

 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

คะแนนที่ได้ หารด้ วยจานวนตัวบ่ งชี้

คะแนนที่ได้ หารด้ วยจานวนตัวบ่ งชี้

218

ตาราง ส.1 (ต่อ)
ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบคุณภาพ

เป้ าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรื อสัดส่ วน)

การบรรลุเป้ าหมาย

คะแนนการประเมิน

 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ …………
ตัวบ่งชี้ที่ …………
ตัวบ่งชี้ที่ …………
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่.............. ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่.............. ตามเกณฑ์ มสธ.
รวมคะแนนทุกตัวบ่ งชี้
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบ่ งชี้ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนนทุกตัวบ่ งชี้
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบ่ งชี้ตามเกณฑ์ มสธ.
หมายเหตุ การแปลความหมายผลการประเมิน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1.50
หมายถึง การดาเนิ นงานยังไม่ได้คุณภาพ
1.51 – 2.00
หมายถึง การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้
2.01 – 2.50
หมายถึง การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดี
2.51 – 3.00
หมายถึง การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

คะแนนที่ได้ หารด้ วยจานวนตัวบ่ งชี้

คะแนนที่ได้ หารด้ วยจานวนตัวบ่ งชี้

คะแนนที่ได้ หารด้ วยจานวนตัวบ่ งชี้

คะแนนที่ได้ หารด้ วยจานวนตัวบ่ งชี้
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การวิเคราะห์ จุดอ่ อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
จุดแข็ง
1. ...........................................................

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1. ................................................
1.2. ................................................

2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................................................................................

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ ประกอบที่ ......................................................................................
จุดแข็ง
1. ...........................................................

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1. ................................................
1.2. ................................................

2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................................................................................

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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องค์ ประกอบที่ ......................................................................................
จุดแข็ง
1. ...........................................................

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.1. ................................................
1.2. ................................................

2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
นวัตกรรม (ถ้ ามี)
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (ถ้ ามี)
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................................................................................

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ภาคผนวก
- รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง.....................................................
- ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน
- อื่นๆ

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ภาคผนวก ค
การกาหนดรหัสเอกสารอ้างอิง

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
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ความหมายรหัสเอกสารอ้ างอิงระดับมหาวิทยาลัยและระดับสาขาวิชา/หน่ วยงานสนับสนุน
เอกสารลาดับที่ 1

อักษรย่อของหน่วยงานที่จดั ทา SAR

XX 1.1 – 1 (1) YYYY

ชื่อเอกสารหลักฐาน

รหัสตัวบ่งชี้
เอกสารตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 1

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อเต็ม
สาขาวิชา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สานัก, สถาบัน
สานักการศึกษาต่อเนื่อง
สานักคอมพิวเตอร์
สานักทะเบียนและวัดผล
สานักเทคโนโลยีการศึกษา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อย่ อ
ศป.
ศษ.
วจ.
นต.
วส.
ศศ.
มศ.
สส.
รศ.
นศ.
วท.
พศ.
สศต.
สค.
สทว.
สทศ.
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ที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อเต็ม
สานักบริ การการศึกษา
สานักพิมพ์
สานักบัณฑิตศึกษา
สานักบรรณสารสนเทศ
สานักวิชาการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
กอง / หน่วยงานเทียบเท่า / ศูนย์
กองกลาง
กองคลัง
กองแผนงาน
กองพัสดุ
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานอาคารสถานที่
งานวิเทศน์สมั พันธ์
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์สมั มนาและฝึ กอบรม
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ

ชื่อย่ อ
สบศ.
สพ.
สบฑ.
สบ.
สว.
สวพ.
กก.
กค.
กผ.
กพ.
กจ.
ตสน.
อค.
วทส.
สภม.
ศสท.
ศส.
ศฝ.
ศปศ.*

* ศู นย์ ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบการจัดทา SAR ในระดับ
มหาวิทยาลัย
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ที่
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่อเต็ม
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดสุ โขทัย
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดลาปาง
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครนายก
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดยะลา
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ชื่อย่ อ
ศวน. มสธ. นศ.
ศวน. มสธ. นว.
ศวน. มสธ. อบ.
ศวน. มสธ. พบ.
ศวน. มสธ. สท.
ศวน. มสธ. ลป.
ศวน. มสธ. อด.
ศวน. มสธ. จบ.
ศวน. มสธ. นย.
ศวน. มสธ. ยล.

