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บทที่ 1
นโยบายและกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
ความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 545 ได้กาหนดจุดมุ่งหมาย
และหลั กการของการจั ด การศึก ษาที่ มุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพและมาตรฐาน โดยกาหนดรายละเอีย ดไว้ ใ นหมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เปูาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยกาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน สกอ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและตรวจสอบ
คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิ ท ยาลั ย โดยคานึ ง ถึง ความมุ่ ง หมาย หลั กการ และแนวการจั ด
การศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ
5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ง
สมศ. ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548) เสร็จสิ้นไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549 - 2553) และการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
สาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ. เป็นการประเมินทั้งระดับสถาบัน และสาขาวิชา
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นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคานึงถึงบริบทของ
มหาวิ ท ยาลั ย และความสอดคล้ องกับ นโยบายของหน่ ว ยงานที่ ก ากับ ดู แ ลด้ า นคุณ ภาพการศึ กษา ซึ่ ง ได้ แ ก่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
รวมทั้งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดังนี้
1. พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับกระบวนการดาเนินการภายใน
ที่มีอยู่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทาหน้าที่วางระบบ กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขาวิชา สานัก สถาบัน กอง และศูนย์ต่างๆ จัดตั้งคณะกรรมการ หรือ
คณะทางานด้านคุณภาพขึ้นภายในหน่วยงาน เพื่อกระตุ้นให้มีการดาเนินกิจกรรมการพั ฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างทั่วถึง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างระบบประกันคุณภาพ
ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝุายที่มีส่วนในการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น
5. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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การพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึดหลักการดาเนินงาน เป็น 3 ขั้นตอน
คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ โดยมีการพัฒนารูปแบบระบบประกัน
คุณ ภาพให้เหมาะสมกับ อัต ลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย ให้ทัน ต่ อ สถานการณ์ ที่ เปลี่ ยนแปลงจากภายนอกและ
สามารถเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในและภายนอกได้ มหาวิทยาลัย จึงพัฒนาปรับปรุงกลไกการประเมิน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถวัดผลลัพธ์การดาเนินงานที่ตอบสนองความต้องการจากภายนอก
ได้แก่ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้ในระบบประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันของมหาวิทยาลัย คือ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้น
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี อั น หมายความถึ ง “สถาบั น ที่ เ น้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เพื่ อ ให้ ไ ด้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ ” ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 10 / 2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
นอกจากนี้ เพื่อให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และสามารถจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ทันภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงได้กาหนดแผนการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2553 ไว้ดังต่อไปนี้
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แผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2553
เปรียบเทียบปีงบประมาณ
กับปีการศึกษา

ปีงบประมาณ

ต.ค. 52
–
มิ.ย. 53

ปีงบประมาณ 2553 (ต.ค.52 – ก.ย. 53)

ปีงบประมาณถัดไป
ปีการศึกษา 2553 (ก.ค. 53 – มิ.ย. 54)

ปีการศึกษา

แผนกิจกรรม

ก.ค. 53 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
(เปิดภาค 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
การศึกษา)

ต.ค. 52
–
มิ.ย. 53

ก.ค. 53
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
(เปิดภาค
53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
การศึกษา)

1. - จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงกรอบการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
และเผยแพร่ ความรู้ ด้า นการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- จั ด อบรมเพื่ อ สร้ า ง / พั ฒ นา
ผู้ป ระเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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แผนกิจกรรม

ต.ค. 52
–
มิ.ย. 53

ก.ค. 53
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
(เปิดภาค
53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
การศึกษา)

2. เก็บข้อมูลส่วนกลางและเผยแพร่
ข้ อ มู ล เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาบนเว็บไซต์ / QMIS
3. ผู้ ร วบรวมข้ อ มู ล ส่ ว นกลางและ
สาขาวิชา/หน่วยงาน ตรวจทาน
ความถูกต้องของข้อมูล
4. สาขาวิ ช า / หน่ ว ยงาน จั ด ท า
SAR และเตรียมรับการประเมิน
5. สาขาวิ ช า / หน่ ว ยงานส่ ง SAR
พร้อมเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณ วุฒิ
ภายนอกให้ ศปศ.
6. ศปศ. ทาบทามและเสนอแต่งตั้ง
กร รมการประ เมิ น ฯ ร ะดั บ
สาขาวิชา / หน่วยงาน
7. จัดปฐมนิเทศกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
8. ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สาขาวิชา / หน่วยงาน

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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แผนกิจกรรม

ต.ค. 52
–
มิ.ย. 53

ก.ค. 53
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
(เปิดภาค
53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
การศึกษา)

9. ศปศ. นาข้อมูลต่างๆ และผลการ
ป ร ะ เ มิ น จ า ก ส า ข า วิ ช า /
หน่วยงาน เพื่อจัดทา SAR ระดับ
มหาวิ ท ยาลั ย เตรี ย มรั บ การ
ประเมิน
10. ศปศ. ทาบทามและเสนอแต่งตั้ง
กรรมการประเมินฯ ระดับ
มหาวิทยาลัย
11. ประ เมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัย
12. จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม / สั ม ม น า
แลก เปลี่ ย นเ รี ยนรู้ ร ะหว่ า ง
ก ร ร มก าร ปร ะ เ มิ น คุ ณ ภ าพ
การศึกษาภายใน
13. สรุ ป ผลการประเมิ น เพื่ อ เสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
วางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปี
การศึกษาต่อไป
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ต.ค. 52
–
มิ.ย. 53

แผนกิจกรรม

ก.ค. 53
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
(เปิดภาค
53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
การศึกษา)

14. ผู้บริหารทุกหน่วยงานนาผลการ
ประเมิ น และข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณ ภาพ
ก า ร ศึ ก ษ าภ า ย ใ น ( ร วม ทั้ ง
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ส ภ า
มหาวิ ท ย าลั ย ) มาวาง แ ผ น
ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งาน หรื อ
ปรั บแผนกลยุท ธ์ / แผนปฏิบั ติ
การประจาปี หรือจัดทาโครงการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพในปี ก ารศึ ก ษา
ต่อไป
15. จั ด ส่ ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ กั น
คุณ ภาพประจาปี (SAR และผล
การประเมินระดับมหาวิทยาลัย )
ให้ สกอ. ภายใน 120 วั น นั บ
จากสิ้นปีการศึกษา
หมายเหตุ

1. ปีการศึกษาของ มสธ.
2. ปีงบประมาณ

เริ่ม 1 กรกฎาคม
เริ่ม 1 ตุลาคม

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สิ้นสุด 30 มิถุนายน ของปี พ.ศ. ถัดไป
สิ้นสุด 30 กันยายน ของปี พ.ศ. ถัดไป
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีแนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน ใช้ระยะเวลา
ดาเนินการ ประมาณ 2-3 วัน
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1) คณะกรรมการประเมินระดับหน่วยงานสนับสนุน
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกหน่วยงานที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ.
อย่ า งน้ อ ย 1 คน ในกรณี ที่ ผู้ ป ระเมิ น จากภายนอกหน่ ว ยงานเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้คาแนะนาที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อหน่วยงานที่รับการ
ประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้
ประเมินจากภายในหน่วยงานต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่
มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอกหน่วยงานก็ได้ โดย
ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรม
ให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
2) คณะกรรมการประเมินระดับสาขาวิชา
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่าง
น้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์
สูง ซึ่ง สามารถให้คาแนะนาที่ จะเป็น ประโยชน์ อย่า งยิ่ง ต่ อคณะที่ รับการประเมิ น อาจ
อนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจาก
ภายในมหาวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัย
จัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ ใน
กรณี ที่ เป็ น ผู้ ป ระเมิ น ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ต้ องอยู่ น อกสั ง กั ด สาขาวิ ช าที่ ป ระเมิ น โดย
ประธานต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สกอ.

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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3) คณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 5 คน
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ.
อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ประเมินของ สกอ. หรือทีม่ หาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมิ น ฯ เป็ น ผู้ป ระเมิน จากภายนอกมหาวิ ทยาลั ย ที่ขึ้นบั ญ ชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในกับภายนอก
การกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคานึงถึง
ความเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ของ สกอ. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกรอบการประเมินผล
ของ ก.พ.ร. เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการจัดเก็บข้อมูล และลดความซ้าซ้อนของการดาเนินงาน โดยใช้ตัวบ่งชี้
ตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. เป็นหลักและเพิ่มเติมด้วยตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ ก.พ.ร. (ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติม
จาก สกอ. จะกาหนดรหัสตัวบ่งชี้เป็นทศนิยมตาแหน่งที่สอง) รายละเอียดการเชื่อมโยงแสดงได้ดังนี้

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ (1 + 2 = 3 ตัวบ่งชี้)
รหัส
มสธ.
1

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สกอ.

กระบวนการพัฒนาแผน

สมศ.

ก.พ.ร.

1.1

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

1.1.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถาบัน **

16

2

O

1.1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน **

17

3

O

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน
ปีงบประมาณ 2553
(1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53)
ปีการศึกษา 2553
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)

ปีการศึกษา 2553
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)

การให้ข้อมูล

การรายงานใน SAR
ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน

-

เจ้าภาพหลัก

เจ้าภาพร่วม

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ

กองแผนงาน *

ทุกหน่วยงาน
เกณฑ์ข้อ 3, 4 และ 5
- กองแผนงาน
เกณฑ์ข้อ 1 และ 4
- สานักบริการการศึกษา
เกณฑ์ข้อ 2
- สานักวิชาการ
เกณฑ์ข้อ 2
- สานักบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์ข้อ 2
- สานักเทคโนโลยีฯ
เกณฑ์ข้อ 2
- สถาบันวิจยั และพัฒนา
เกณฑ์ข้อ 3
- สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 5
- กองแผนงาน
เกณฑ์ข้อ 1 และ 4
- สานักบริการการศึกษา
เกณฑ์ข้อ 2
- สานักวิชาการ
เกณฑ์ข้อ 2
- สานักบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์ข้อ 2
- สานักเทคโนโลยีฯ
เกณฑ์ข้อ 2
- สถาบันวิจยั และพัฒนา
เกณฑ์ข้อ 3
- สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 5









-

-





-

สทว.
สทศ.
สพ.

ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ

ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ

รวม 1 + 2 = 3 ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ
* หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (8 + 5 = 13 ตัวบ่งชี้)
รหัส
มสธ.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

หมายเหตุ

ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน **

2.1

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

2.2

I

2.3

I

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ **

2.5

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สกอ.

2.4

สมศ.

ก.พ.ร.

15.1,
16

P

I

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน

การให้ข้อมูล
เจ้าภาพหลัก

เจ้าภาพร่วม

ปีการศึกษา 2553
สานักวิชาการ
- สาขาวิชา
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)
เกณฑ์ข้อ 1-2
เกณฑ์ข้อ 3-5
ปีการศึกษา 2553
กองการเจ้าหน้าที่
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)
ปีการศึกษา 2553
กองการเจ้าหน้าที่
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)
- สานักวิชาการ *
ปีการศึกษา 2553
เกณฑ์ข้อ 1-7
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)
(สายวิชาการ)
- กองการเจ้าหน้าที่ *
เกณฑ์ข้อ 1-7
(สายสนับสนุน)
ปีการศึกษา 2553
ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ - สานักบรรณสารสนเทศ
เกณฑ์ข้อ 2
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)
- สานักเทคโนโลยีฯ
เกณฑ์ข้อ 2
- ศูนย์วิทยพัฒนา
เกณฑ์ข้อ 2
- สานักบริการการศึกษา
เกณฑ์ข้อ 2, 3
- สานักคอมพิวเตอร์
เกณฑ์ข้อ 2-4
- งานอาคารสถานที่
เกณฑ์ข้อ 3, 5
- สานักวิชาการ
เกณฑ์ข้อ 3
- กองการเจ้าหน้าที่
เกณฑ์ข้อ 4
- สานักทะเบียนและวัดผล
เกณฑ์ข้อ 4
- สถาบันวิจยั และพัฒนา
เกณฑ์ข้อ 6

* หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การรายงานใน SAR
มหาวิทยาลัย



ทุก
สาขาฯ



ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
-





-





-





-





-

สทว.
สทศ.
สทว.
สทศ.
สว.
กจ.

-

12

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ต่อ)
รหัส
มสธ.

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สกอ.

2.6

ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน

2.6

2.7

ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต

2.7

2.8

สมศ.

ก.พ.ร.

6.2,
17

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

P

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน

การให้ข้อมูล

การรายงานใน SAR
ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
-

เจ้าภาพหลัก

เจ้าภาพร่วม

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ

ปีการศึกษา 2553
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)

สานักวิชาการ
เกณฑ์ข้อ 1





ปีการศึกษา 2553
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)

สถาบันวิจยั และพัฒนา
เกณฑ์ข้อ 1

- สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 2-5, 7
- สานักบริการการศึกษา
เกณฑ์ข้อ 6
- สานักบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์ข้อ 6
- สานักวิชาการ
เกณฑ์ข้อ 6
- สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 2
- กองการเจ้าหน้าที่
เกณฑ์ข้อ 3
- สานักคอมพิวเตอร์
เกณฑ์ข้อ 3
- กองแผนงาน
เกณฑ์ข้อ 3
- สานักบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์ข้อ 4,5
- สานักวิชาการ
เกณฑ์ข้อ 4, 5
สานักวิชาการ
เกณฑ์ข้อ 2 และ 3





-

-





-

สบศ.

ระดับความสาเร็จของการ
2.8
O
ปีการศึกษา 2553
สานักบริการการศึกษา
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)
จัดให้กับนักศึกษา **
หมายเหตุ
** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ต่อ)
รหัส
มสธ.

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สกอ.

2.8.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี
2.8.2 คุณภาพของบัญฑิตปริญญาตรี
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.8.3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
2.8.4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
2.8.5 การพัฒนาคณาจารย์

สมศ.

ก.พ.ร.

1

4.1.1

2

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
O

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน
ปีการศึกษา 2553
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)

O

ปีการศึกษา

การให้ข้อมูล

การรายงานใน SAR
ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
-

เจ้าภาพหลัก

เจ้าภาพร่วม

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ

สถาบันวิจยั และพัฒนา

-





ยังไม่ประเมินในปีการศึกษา 2553 หรือจนกว่า
สมศ. จะกาหนดแบบประเมินมาตรฐาน หรือ
มอบหมายหน่วยงานกลางเป็นผู้ประเมิน
สานักบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา



-

-

-





-

-

3

4.1.4

O

ปีการศึกษา 2553
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)

4

4.1.4

O

ปีการศึกษา 2553
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)

สานักบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา





-

-

14

16

O

ปีการศึกษา 2553
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)

กองการเจ้าหน้าที่

สาขาวิชา
สทว. สทศ.





-

สทว.
สทศ.

รวม 8 + 5 = 13 ตัวบ่งชี้

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบ่งชี้)

3.1

ระบบและกลไกการให้คาปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร **

3.1

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

3.2

ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา **

3.2

P

รหัส
มสธ.

หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน
ปีการศึกษา 2553
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)

ปีการศึกษา 2553
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)

การให้ข้อมูล
เจ้าภาพหลัก

การรายงานใน SAR
เจ้าภาพร่วม

สานักบริการการศึกษา * - ศูนย์วิทยพัฒนา
เกณฑ์ข้อ 1-7
เกณฑ์ข้อ 1
- ศูนย์สารสนเทศ
เกณฑ์ข้อ 2
- สานักทะเบียนและวัดผล
เกณฑ์ข้อ 2
- สานักบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์ข้อ 2
- สานักวิชาการ
เกณฑ์ข้อ 3
- สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 5
สานักบริการการศึกษา - ศูนย์วิทยพัฒนา
เกณฑ์ข้อ 1-6
เกณฑ์ข้อ 3, 4
- สานักบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์ข้อ 3

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ









ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
สบศ.

-

สบศ.
ศวน. 10
แห่ง

รวม 2 ตัวบ่งชี้
* หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (3 + 3 = 6 ตัวบ่งชี้)
รหัส
มสธ.
4.1
4.2

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สกอ.

ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์

4.3

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา
4.3.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4.3.2 งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์

สมศ.

ก.พ.ร.

4.1
4.2

4.2.3

4.3

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน

การให้ข้อมูล
เจ้าภาพหลัก

เจ้าภาพร่วม

I

ปีงบประมาณ 2553
(1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53)

สถาบันวิจยั และพัฒนา

สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 2
- สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 2 และ 4
- สานักวิชาการ
เกณฑ์ข้อ 5
สาขาวิชา

P

ปีการศึกษา 2553
สถาบันวิจยั และพัฒนา *
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)
เกณฑ์ข้อ 1, 3-8
ปีการศึกษา 2553
สถาบันวิจยั และพัฒนา
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)
เกณฑ์ข้อ 1-3, 5

การรายงานใน SAR
ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
สวพ.

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ









-

สวพ.





-

สวพ.
สทว.
สทศ.
สวพ.
สทว.
สทศ.
สวพ.
สทว.
สทศ.
สทว.
สทศ.

5

4.2.1

O

ปีปฏิทิน 2553
(1 ม.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53)

สถาบันวิจยั และพัฒนา

สาขาวิชา





-

6

4.2.2

O

ปีปฏิทิน 2553
(1 ม.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53)

สถาบันวิจยั และพัฒนา

สาขาวิชา





-

O

ปีปฏิทิน 2553
(1 ม.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53)

สานักวิชาการ

สาขาวิชา
สทว. สทศ.





-

4.3.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
7
คุณภาพ
รวม 3 + 3 = 6 ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ
* หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงาน

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (2 + 3 = 5 ตัวบ่งชี้)
รหัส
มสธ.

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สกอ.

5.1

ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม

5.1

5.2

กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม **

5.2

สมศ.

ก.พ.ร.

13

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

P

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน
ปีงบประมาณ 2553
(1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53)

การให้ข้อมูล

การรายงานใน SAR
ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
-

เจ้าภาพหลัก

เจ้าภาพร่วม

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ

กองแผนงาน
เกณฑ์ข้อ 1

- สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 2-5
- สถาบันวิจยั และพัฒนา
เกณฑ์ข้อ 3-5









-

-

สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 3-5





-

-

สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 1-5





-

-

สาขาวิชา





-

-

ปีงบประมาณ 2553
- กองแผนงาน
(1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53)
(งบแผ่นดิน)
เกณฑ์ข้อ 1-5
- สานักการศึกษาต่อเนือ่ ง
(งบเงินรายได้)
เกณฑ์ข้อ 1-5
ปีงบประมาณ 2553
กองแผนงาน
(1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53)
เกณฑ์ข้อ 1-5

5.2.1 ผลการนาความรู้และ
8
O
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย
5.2.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
9
O
ปีงบประมาณ 2553
กองแผนงาน
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
(1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53)
เกณฑ์ข้อ 1-5
องค์กรภายนอก
5.2.3 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือ
18
O
ปีการศึกษา 2553
ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ
แก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)
รวม 2 + 3 = 5 ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ
** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 + 2 = 3 ตัวบ่งชี้)
รหัส
มสธ.
6.1

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สกอ.

ระบบและกลไกการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม **

6.1.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม **
6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม **

สมศ.

ก.พ.ร.

6.1

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

10

O

11

O

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน

การให้ข้อมูล
เจ้าภาพหลัก

เจ้าภาพร่วม

ปีการศึกษา 2553
สานักการศึกษาต่อเนื่อง * - ศูนย์วิทยพัฒนา
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)
เกณฑ์ข้อ 1-6
เกณฑ์ข้อ 1–4
- สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 5
ปีการศึกษา 2553
สานักการศึกษาต่อเนื่อง
ศูนย์วิทยพัฒนา
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)
เกณฑ์ข้อ 1-5
ปีการศึกษา 2553
สานักการศึกษาต่อเนื่อง - ศูนย์วิทยพัฒนา
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)
เกณฑ์ข้อ 1-5
- งานอาคารสถานที่
เกณฑ์ข้อ 2-4

รวม 1 + 2 = 3 ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ
* หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การรายงานใน SAR
ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
สศต.

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ









-

สศต.





-

สศต.

18

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4+1 = 5 ตัวบ่งชี้)
รหัส
มสธ.
7.1
7.2
7.3
7.4

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สกอ.

ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ **
ระบบบริหารความเสี่ยง

7.1
7.2
7.3
7.4

สมศ.

ก.พ.ร.

12.1
12.2
15.2
14.1
14.2

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P
P
P
P

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน
ปีการศึกษา 2553
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)
ปีงบประมาณ 2553
(1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53)
ปีการศึกษา 2553
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)
ปีงบประมาณ 2553
(1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53)
ปีการศึกษา 2553
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)
ปีการศึกษา 2553
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)

การให้ข้อมูล

การรายงานใน SAR
ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน


เจ้าภาพหลัก

เจ้าภาพร่วม

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ

สานักงานสภามหาวิทยาลัย*
เกณฑ์ข้อ 1-7
ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ
เกณฑ์ข้อ 1-5
สานักคอมพิวเตอร์ *
เกณฑ์ข้อ 1-5
กองแผนงาน
เกณฑ์ข้อ 1-6
สานักงานสภามหาวิทยาลัย

ทุกหน่วยงาน
เกณฑ์ข้อ 1-7
ทุกหน่วยงาน
เกณฑ์ข้อ 1-5
-











-





-

สค.

ทุกหน่วยงาน
เกณฑ์ข้อ 1-6
-







-





-

-

-







-

7.4.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
12
O
สภาสถาบัน
7.4.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
13
O
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารสถาบัน
รวม 4+1=5 ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ
* หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้)
รหัส
มสธ.
8.1

หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สกอ.

ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ **

สมศ.

8.1

ก.พ.ร.

8

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน
ปีงบประมาณ 2553
(1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53)

การให้ข้อมูล
เจ้าภาพหลัก

การรายงานใน SAR
เจ้าภาพร่วม

ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ - กองคลัง
เกณฑ์ข้อ 4-6
- กองแผนงาน
เกณฑ์ข้อ 1-3, 7
- หน่วยตรวจสอบฯ
เกณฑ์ข้อ 6

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ





ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
-

รวม 1 ตัวบ่งชี้
** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1+1= 2 ตัวบ่งชี้)
รหัส
มสธ.
9.1

ตัวบ่งชี้

สกอ.

ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

9.1.1 ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด
(ให้นาคะแนนที่ได้จากการเฉลี่ย
คะแนนรวมของทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบมาบันทึกไว้)
รวม 1 + 1 = 2 ตัวบ่งชี้

7.1

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

7.2

O

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สมศ.

9.1

15

ก.พ.ร.

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน
ปีการศึกษา 2553
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)
ปีการศึกษา 2553
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)

การให้ข้อมูล
เจ้าภาพหลัก

การรายงานใน SAR
เจ้าภาพร่วม

ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ - สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 4-9
- ทุกหน่วยงาน
เกณฑ์ข้อ 4-7
ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ
ทุกหน่วยงาน

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ









ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน




-
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องค์ประกอบที่ 10 การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล *** (2 ตัวบ่งชี้)
รหัส
มสธ.
10.1

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน

การให้ข้อมูล
เจ้าภาพหลัก

การบริหารจัดการสถานศึกษา
10.1
ปีการศึกษา 2553
สานักบริการการศึกษา
3 ดี (3D)
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)
10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย
10.2
O
ปีการศึกษา 2553
สานักบริการการศึกษา
3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)
ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
รวม 2 ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ
*** ประเมินในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น และไม่นาคะแนนเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ประกอบ

การรายงานใน SAR
เจ้าภาพร่วม

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ

-



-

-



-

ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
สบศ.
-

สบศ.

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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บทที่ 2
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กาหนดระบบการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย โดย
ค านึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ทั้ ง ในด้ า นการสอน วิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารและการจัดการ ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรสนับสนุน และด้านบุคลากร
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในที่สามารถประเมินผลทั้งเชิงปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิตขององค์กรกากับคุณภาพ ซึ่ง
ได้แก่ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาลอีก 1 องค์ประกอบ รวมเป็น 10
องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
6. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม 9 องค์ประกอบ
10.การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล**
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ** ไม่นาคะแนนเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ประกอบ

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สกอ.
1
8
2
3
2
1
4
1
1
23
2
25

จานวนตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม
2
5
3
3
2
2
1
18
18

รวม
3
13
2
6
5
3
6
1
2
41
2
43
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ระดับสาขาวิชา มีจานวน 9 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่

สกอ.

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
6. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม 9 องค์ประกอบ

1
8
2
3
2
1
4
1
1
23

จานวนตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม
2
5
3
3
2
2
1
18

รวม
3
13
2
6
5
3
6
1
2
41

ระดับหน่วยงานสนับสนุน มีจานวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่

สกอ.

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
7. การบริหารและการจัดการ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม 3 องค์ประกอบ

1
3
1
5

จานวนตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม
1
1
1
3

รวม
2
4
2
8

หมายเหตุ 1. ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมในองค์ประกอบที่ 1 ของหน่วยงานสนับสนุน ส่วนใหญ่หมายถึง ตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน แต่ทั้งนี้ อาจมีบางหน่วยงานที่มีตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
อยู่ในองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องบริบทของหน่วยงานนั้น ๆ
2. หน่วยงานสนับสนุนบางหน่วยงานอาจเพิ่มเติมองค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้นอกเหนือจากที่
กาหนดข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
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องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่
สถาบันจะกาหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน
กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในกระบวนการกาหนด
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กาหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for
Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
1.1.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน (สมศ. 16 และ ก.พ.ร. 2)
1.1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ ของสถาบัน (สมศ. 17 และ
ก.พ.ร. 3)
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบัน เพื่อให้ สถาบันดาเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือ
จุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดาเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัต ลักษณ์หรือจุด เน้นของสถาบั นแล้ว จะต้อง
ค านึ ง ถึ ง หลั ก การอุด มศึ กษา กรอบแผนอุด มศึ กษาระยะยาว มาตรฐานการศึ กษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานของ
สถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับมหาวิทยาลัย) :
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบั น และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น โดยเป็ น แผนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มี ตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และค่ า เปู า หมายของแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ เพื่ อ วั ด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
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เกณฑ์การประเมิน (ระดับมหาวิทยาลัย) :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน) :
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบั น และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น โดยเป็ น แผนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ปรั ชญาหรื อ ปณิ ธ านและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
ดังนี้
3.1 สาขาวิชาดาเนินการพันธกิจด้านการเรียนการสอน
3.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการพันธกิจด้านการวิจัย
3.3 สานักการศึกษาต่อเนื่องดาเนินการพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
3.4 หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ดาเนินการพันธกิจด้านการสนับสนุน
4. มี ตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และค่ า เปู า หมายของแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ เพื่ อ วั ด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามข้อ 3
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
เกณฑ์การประเมิน (ระดับสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน) :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
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มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน
และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)
1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันได้กาหนดปรัชญาหรือปณิธานอยู่แล้ว
ตั้งแต่เริ่มต้น สถาบันควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของสถาบัน
หรือไม่ หากเหมาะสมต้องดาเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในสถาบันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
1.2 หากต้องมีการปรับแก้ป รัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณ์ที่ เปลี่ยนไปควรเป็ นการ
กาหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย อันจะนาไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้กาหนดร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน
1.3 มี ก ารพั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านและนโยบายของสภาสถาบั น
พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยทาตารางวิ เคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัช ญาหรือปณิ ธานและนโยบายของสภาสถาบันและกลยุท ธ์
สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ (Strategy) เพื่อนาสถาบันไปสู่ความสาเร็จที่พึงประสงค์
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เปูาประสงค์ (Goal) และวัตถุประสงค์ (Objective)
คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม
(Threat) เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อันได้แก่ การเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
ที่สถาบันกาหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับ
ของทุกฝุาย อันจะนาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของสถาบัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
2.1 มีการชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเปูาหมายของ
กลยุทธ์ และมีการกาหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ
2.2 มีการกาหนดเปูาหมายในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและมีการ
มอบหมายอย่างเป็นทางการ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 มีการจัดทาแผนที่กลยุทธ์ (Strategic Map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฎิบัติการ
ตามกระบวนการของ Balance Scorecard
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3.2 มีการจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจาปี
ทั้ ง 4 พั น ธกิจ คือ ด้ า นการเรีย นการสอน การวิ จั ย การบริการทางวิ ช าการ และการท านุ บ ารุง ศิล ปะและ
วัฒนธรรม
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
4.1 มีการจัดทาตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเปูาหมาย (Target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี ทั้งนี้ ควรจัดทาพร้อมกับการจัดทาแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตามตัวบ่งชี้
เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทาตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝุาย อันจะนาไปสู่ความร่วมมือ
ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเปูาหมายที่ได้กาหนดร่วมกัน
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
สถาบั น ควรจั ด ท าปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ง านทั้ ง 4 พั น ธกิ จ เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางการ
ดาเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม
6 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่และควรมีการ
รายงานผลการดาเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเปูาหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6
เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนาเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
7. มีการประเมิน ผลการด าเนิน งานตามตั วบ่ งชี้ ของแผนกลยุท ธ์ อย่ างน้ อยปีล ะ 1 ครั้ง และรายงานผลต่ อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์กับค่าเปูาหมาย และนาผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารสถาบัน
และที่ประชุมสภาสถาบันเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจาปี
8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการจัดทาแผนการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
8.2 มีการนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถาบัน (สมศ. 16 และ ก.พ.ร. 2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันที่ผลิตกาลังคนที่มีภารกิจหลัก 4 ประการคือ การผลิตและ
พัฒนากาลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคมและ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาทาให้เกิดความหลากหลายตามภารกิ จหลัก ซึ่ง
จะต้องมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้แต่ละแห่งมีการกาหนดปรัชญา ปณิธาน
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา นาไปสู่การกาหนด
เปูาหมายแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบัน อุดมศึกษาซึ่งทาให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจดังกล่าว
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มี ก ารก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุท ธ์ที่กาหนดอย่า ง
ครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3. มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาคมในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาโดยอยู่ ใ นระดั บ ดี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 80
4. ผลการด าเนิ น งานบรรลุ ต ามปรัช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิจ และวั ต ถุป ระสงค์ ของการจั ด ตั้ ง สถาบั น
อุดมศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และ
แผนการปฏิบัติงานประจาปีของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีที่ ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการ
ดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
4. หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
(สมศ. 17 และ ก.พ.ร. 3)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : พิจารณาผลการดาเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดาเนินงานของสถาบันนั้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสร้า งระบบการมีส่ ว นร่วมของผู้ เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ ต ามกลยุ ทธ์ ที่ กาหนดอย่ า ง
ครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบ
ที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กาหนด และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการปฏิบัติ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการปฏิบัติ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการปฏิบัติ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการปฏิบัติ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการปฏิบัติ
5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกาหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นสถาบันอุดมศึกษา
2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจาปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น
หรือจุดเด่นของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการ
ดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่กาหนด หรือผล
การดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษา
ที่ได้รับการยอมรับ
4. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างใน
การปฏิบัติที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หลักการ
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด การเรียน การสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น พันธกิจ ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จั ด การหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารก าหนดปั จ จั ย น าเข้ า ที่ ไ ด้ ม าตรฐานตามที่ ก าหนด
ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุ ณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต
บั ณ ฑิ ต ได้ แ ก่ (ก) หลั ก สู ต รการศึ ก ษาในสาขาวิ ช าต่ า งๆ (ข) คณาจารย์ แ ละระบบการพั ฒ นาอาจารย์
(ค) สื่ อ การศึ ก ษาและเทคนิ ค การสอน (ง) ห้ อ งสมุ ด และแหล่ ง การเรี ย นรู้ อื่ น (จ) อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา
(ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กาหนด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for
Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กฎกระทรวง ว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ .ศ. 2553
กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
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ตัวบ่งชี้ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ คือ
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1)
2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2)
2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 2.3)
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4, ก.พ.ร. 15.1 และ ก.พ.ร. 16)
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ. 2.5)
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6, ก.พ.ร. 6.2 และ ก.พ.ร. 17)
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7)
2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8)
2.8.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1 และ ก.พ.ร. 4.1.1)
2.8.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
(สมศ. 2)
2.8.3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 3 และ ก.พ.ร. 4.1.4)
2.8.4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 4 และ ก.พ.ร. 4.1.4)
2.8.5 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14 และ ก.พ.ร. 16)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการ
ประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและ
กลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มี ระบบและกลไกการเปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ และปรับ ปรุง หลั ก สู ต รตามแนวทางปฏิบั ติ ที่ ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. ทุกหลักสู ตรมี การดาเนินงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ อุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนดในท้ายเกณฑ์การประเมิน) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(ส าหรับ หลั ก สู ต รเก่ า หรื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุง ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กาหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรฯ กรณีหลักสูตรที่ ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ
80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
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หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
รอบปีการศึกษาที่ทาการประเมิน สาหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุก
ระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดดาเนินการ
แล้ว
2. การนับจานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจานวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอีย ดของหลั กสูต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ สอดคล้ องกับ กรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิระดั บอุด มศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซ่อมให้ครบทุกชุดวิชา/รายวิชาที่
เปิดสอน
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ภายใน 90 วัน หลัง
สอบซ่อม
(6) มี การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของนั กศึกษาตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ที่ กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
หรือกาหนดเปูาหมายการดาเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการดาเนินการที่บรรลุตามเปูาหมาย
ตั ว บ่ ง ชี้ ทั้ ง หมดอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี จึ ง จะได้ รั บ การเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ม าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อยร้อยละ
80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
1.1 มีการกาหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดาเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรและ
กาหนดหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง คณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรควรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ
1.2 การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้น ๆ ในตลาดงานว่ามีมาก
น้อยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้น ๆ สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หรือไม่ สถาบันมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ หรือไม่ นอกจากศึกษาความต้องการ
หรือความจาเป็นแล้ว ควรมีการวิเคราะห์ทรัพยากรของการดาเนินการของหลักสูตรใหม่และคานวณจุดคุ้มทุน
ประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความก้ าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชานั้น ๆ ความคิดเห็นจาก
บัณฑิตและผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทางานเพื่อให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร
1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่านการพิจารณาตามระบบที่สถาบันกาหนด เช่น
คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
และนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ
2. มีระบบและกลไกการปิ ด หลั กสู ต รตามแนวทางปฏิบั ติ ที่ กาหนดโดยคณะกรรมการการอุด มศึกษา และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2.1 มีการกาหนดหลั กเกณฑ์ ขั้นตอนการด าเนิ น งานและการอนุ มั ติ การปิ ด หลั กสู ต ร โดยพิ จ ารณา
หลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มีสมัครเรียนน้อย หรือหลักสูตรที่องค์
ความรู้ล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น
2.2 เมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื่องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการต่างๆ
ตามที่สถาบันกาหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และเสนอสภาสถาบันเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ
3. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง
ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนดในภาคผนวก ก) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
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3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และยังต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
3.2 มีการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการ
ดาเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ่งชี้กลาง) ทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการ
เรียนการสอน การบริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้
คาแนะนานักศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม
และประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
3.3 สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารหลักสูตรควรทาการศึกษาอย่างละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้ง นี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และดาเนินการให้หลักสูตรได้รับการ
รับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน และดาเนินการขอรับ
รองตามกาหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ
80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
4.1 สร้างกลไกกากับดูแลให้ทุกหลักสูตรดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
วิ ช าชี พ และกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ระดั บ อุด มศึกษาแห่ง ชาติ ต ลอดเวลาที่ จั ด การศึก ษา โดยจั ด ในรู ป ของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาที่มีอยู่ หรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ
4.2 จัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กาหนดอย่างน้อยทุกปี
การศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการดาเนินการหลัก สูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด
4.3 มีการกาหนดระบบการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดของแต่ละหลักสูตร โดยอาจ
จัดทาเป็นแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ผลการประเมิน และแนวทางการปรับปรุงหรือ
พัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้ มี การดาเนินการได้ครบถ้วนทั้ งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ3 ข้างต้ น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลักสูต รทุ กหลักสูต ร ด าเนิน การปรับ ปรุงหรือพัฒ นาหลั กสู ตรตามผลการ
ประเมินที่ได้จากข้อ 4 จนทาให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุก
ตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิ บ ายตั วบ่ ง ชี้ : การศึกษาระดั บ อุดมศึกษาถือเป็ น การศึกษาระดั บ สูง สุ ด ที่ ต้ องการบุคลากรที่มี ความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อ
การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบัน จึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ
30 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก =

จานวนอาจารย์ประจาทีม่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอก x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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หรือ
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา =
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีทผี่ า่ นมา ที่
คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีทผี่ ่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีทผี่ ่านมา
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิ ปริญ ญาเอก พิ จารณาจากระดั บคุณ วุฒิที่ไ ด้รับ หรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจ ารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่
เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่ จาเป็นต้องเลือก
เหมือนกับสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 2.3)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็น
สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หรือ
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ป ระจาที่ดารงตาแหน่งผู้ช่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) ค่ า การเพิ่ ม ขึ้ น ของร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรีย บเทียบกับ ปีที่ผ่ านมา ที่กาหนดให้เป็ น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ =

จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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หรือ
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา =
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา ที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ :
1. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่ จาเป็นต้องเลือก
เหมือนกับสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4, ก.พ.ร. 15.1 และ
ก.พ.ร.16)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ จาเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย
รวมทั้ ง มี ก ารปรั บ กระบวนการเรี ย นการสอนโดยใช้ ผ ลการเรี ย นรู้ แ ละข้ อ มู ล จากความคิ ด เห็ น ของผู้ เ รี ย น
นอกจากนั้น ยังจาเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเปูาหมายของสถาบัน
จรรยาบรรณอาจารย์ และบุ คลากรสายสนั บ สนุ น หมายถึง ประมวลความประพฤติ ที่ อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสี ยง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด โดยอาจใช้ กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ
1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6) ไม่ใช้อานาจครอบงาผิดทานองคลองธรรมต่อนักศึกษา
และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน
4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน
8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ
9) จรรยาบรรณต่อประชาชน
10) จรรยาบรรณต่อสังคม
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
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เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพั ฒนาคณาจารย์ทั้ งด้า นวิช าการ เทคนิคการสอนและการวัด ผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้ คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการน าผลการประเมิ น ไปปรับปรุง แผนหรือปรับ ปรุง การบริหารและการพั ฒ นาคณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ :
หลักฐานสาหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสารวจความ
พึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกาลังใจ
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทางานได้ดีขึ้น
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุมข้อมูล
ที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลอัตรากาลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี
ข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน กาหนดอัตรากาลังที่ต้องการเพื่อการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจา กาหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายใน
สถาบัน
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1.2 ข้อมูลจากการสารวจความต้องการในการอบรม (Training Needs) ของบุคลากร ทั้งสายอาจารย์
และสายสนับสนุน เพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากาหนด และสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
มาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้ ข้อมูล
เกี่ยวกับความสามารถ (Competencies) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในระดับต่างๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และ
ฝึกอบรมให้ผู้ ปฏิบัติง านมีความเข้าใจในวิธีการทางาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิด กฎเกณฑ์ มี
ทัศ นคติและทั กษะที่ ดี เพื่ อเพิ่ ม ผลการปฏิบั ติ ง านของผู้ป ฏิบั ติง าน รวมทั้ งข้อมู ล เกี่ย วกับ การสอนงาน ก าร
หมุนเวียนให้ไปทางานในด้านอื่นๆ การเข้าศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.3 ข้อมูลปูอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน ใน
รอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการทางาน และใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้
รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คนดีเข้า
มาปฏิบัติงานในสถาบัน
1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการวางแผน เพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน และ
ของสถาบัน
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและกาหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้ได้อาจารย์ หรือบุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่กาหนด และเป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่สถาบัน
วางแผนไว้
2.2 มีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) โดยกาหนดให้มีคาอธิบายลักษณะงาน (Job Description) การ
ระบุคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (Job Specification) รวมทั้งความสามารถ (Competencies) ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการทางานและทักษะที่จาเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน
2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job Evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกาหนดเส้นทางเดินของ
ตาแหน่งงาน (Career Path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า – ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และ
พิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล
2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของตาแหน่ง
งานที่กาหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ทางานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทางาน การจัด
สวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุขในการ
ทางาน
3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น มีการ
ติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการ
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กระตุ้น และช่ ว ยเหลื อผู้ ที่ มีศั กยภาพเพื่ อขอรับ รางวั ลในด้า นต่ างๆ เช่ น ช่ ว ยจั ด ท าเอกสารการขอรับ รางวั ล
ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่นๆ
3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ
3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้คาแนะนาช่วยเหลือและสนับสนุน
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ
3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และร่วมมือในการทางาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้ง
ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน
3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้ง ในเชิงปูองกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ
ส่งเสริมการออกกาลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกกาลังกายสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการ
แนะนาด้านการดูแลสุขภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน
ควรกาหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าบุคลากรสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้
กลไกการติดตามผลการนาความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไกการ
จัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น
5. มีการให้ความรู้ด้ านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม ให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 สถาบันจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่าเสมอ
5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความสาเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผน รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
(KPI) หรือเปูาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงานและค่าเปูาหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของสถาบัน และนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป
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7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
7.1 นาผลการประเมิ นความสาเร็จ ของแผนการบริหารและการพั ฒ นาคณาจารย์ และบุคลากรสา ย
สนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7.2 ดาเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
7.3 มีการสารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทาแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ. 2.5)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบ ายตัวบ่ ง ชี้ : นอกเหนื อจากการเรียนการสอน สถาบัน อุด มศึกษาควรจั ด บริการด้า นกายภาพอย่ า ง
ครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ห้อ งสมุ ด และแหล่ ง การเรี ย นรู้ อื่น ๆ การบริ การด้ า นงานทะเบี ย น การบริ การนั ก ศึ กษานานาชาติ เป็ น ต้ น
นอกจากนั้น ยังจาเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น
สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออกกาลังกาย บริการอนามัย การจัดจาหน่ายอาหาร
เป็นต้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4. มีบริการสิ่ งอานวยความสะดวกที่จ าเป็น อื่น ๆ อย่ างน้อยในด้ านงานทะเบี ยนนักศึกษาผ่า นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟูา ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้ง มีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคาร
ต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการ
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หมายเหตุ :
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย
2. การคิดจานวน FTES ให้นาจานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องเทียบ
เป็น FTES ของระดับปริญญาตรี
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6, ก.พ.ร. 6.2 และ ก.พ.ร. 17)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิ บายตั วบ่ง ชี้ : กระบวนการจัด การเรียนการสอนต้องเป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดในพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญมากต่อความสนใจใฝุรู้และ
ต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูป
โครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จั ดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาโครงการ มีการเรียนการสอนทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมี ห้องสมุดและระบบสื บค้นข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ที่เพีย งพอสาหรับ
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจั ดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิ นความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
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หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่ได้
พัฒนาขึ้น และนาไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการจัดทา
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร
1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการและความถนั ด ของผู้ เ รี ย น ยอมรั บ ความสามารถที่ แ ตกต่ า งและวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ที่
หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การมี
ทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาท
ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง ชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียนการสอน
และอานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา
1.2 มีการจั ด กิจ กรรมการเรีย นรู้ที่ เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส าคัญ ทุ กรายวิ ช า อาทิ จั ด ให้มี ชั่ ว โมงปฏิบั ติ การ
อภิ ป รายกลุ่ ม สั ม มนา ท ากรณี ศึ ก ษาหรื อ โครงงานหรื อ วิ จั ย เรี ย นรู้ น อกสถานที่ รวมทั้ ง ฝึ ก งานและฝึ ก
ประสบการณ์
1.3 มีการกาหนดตั ว บ่ง ชี้ ความส าเร็จของการจั ด การเรียนการสอนที่ เน้ น ผู้เรีย นเป็ น สาคัญในแต่ ล ะ
รายวิ ช า และมี ก ารติ ด ตามตรวจสอบ ประเมิ น ผลความส าเร็ จ เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพ
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2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.1 อาจารย์จัดทารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละรายวิชาระบุ
รายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุผลการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแล้ว โดย
เน้ น พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ผลจากการเรี ย นรู้ ซึ่ ง อิ ง มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ลักษณะและการดาเนินการ เป็นการระบุคาอธิบายรายวิชา จานวนชั่วโมงการสอน และการให้
คาปรึกษา
- การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการอธิบายความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนา
ผู้เรีย น วิธี การสอน และการประเมิน ผลการเรียนรู้ในด้ านต่ างๆ ที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- แผนการสอนและการประเมิ น ผล ในแต่ ล ะคาบเรีย นมี ก ารระบุ หั ว ข้อหรื อเนื้ อหาที่ จ ะสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือเนื้อหานั้นๆ
- ทรั พ ยากรประกอบการเรีย นการสอน ระบุ เอกสาร หนั ง สื อ ต าราที่ ทั น สมั ย ที่ ใ ช้ ป ระกอบ
การเรียนการสอน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์เชิง
ปฏิบัติแก่ผู้เรียน
- การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรียนการสอน
โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของที มผู้สอน ผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และจากการสังเกตการณ์ เป็นต้น
2.2 อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่พบผู้เรียน
2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา (Formative
Evaluation) และเมือ่ สิ้นสุดภาคการศึกษา (Summative Evaluation)
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการอภิปรายกลุ่ม สัมมนา
ทากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์
3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เ รียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

53

4. มีการให้ผู้มีป ระสบการณ์ ทางวิชาการหรือวิช าชีพ จากหน่ว ยงานหรือชุ มชนภายนอกเข้ามามีส่ว นร่ว มใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกใน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการนาความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทาง
วิชาการที่ทันสมัย การดาเนินการนี้อาจทาโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือ
บรรยายในบางคาบเวลา นานักศึกษาฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกสถาบัน ให้
นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เป็นต้น
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอนที่ผ่านมา โดยการทาวิจัยในชั้น
เรียนว่าวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่
ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร
5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการ
เรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา สถาบันจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตารา และ
สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น นาผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า มีการนาการ
ประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร
7. มีการพัฒ นาหรือปรับ ปรุงการจัด การเรีย นการสอน กลยุท ธ์การสอนหรือการประเมิ นผลการเรียนรู้ ทุ ก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่ต่อไปนี้
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์
- ติดตาม วิเคราะห์ผลการดาเนินงานแต่ละรายวิ ชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา
โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผู้เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอการปรับปรุงต่อ
คณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น
- ดูแลให้การดาเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน และผู้ที่
กาลังจะสาเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่กาหนดทุกปีการศึกษา
- ระบุถึงความจาเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิดรายวิชาหรื อหลักสูตร ตามหลักฐานจากผลการ
ประเมินของผู้เรียน / ของผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา / ของผู้ประเมินอิสระ และของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

54

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

ค าอธิ บ ายตั ว บ่ ง ชี้ : คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต หมายถึ ง คุ ณ สมบั ติ ที่ พึ ง ประสงค์ ซึ่ ง ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของ
แต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ มี 5 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด้ า นความรู้ ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา ด้ า นทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตาม
ลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจาก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝุรู้ ใฝุเรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นาทางความคิด โดยเฉพาะ
ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนาเสนอผลงาน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสาหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มี ร ะบบและกลไกการส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
การประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อย่างน้อยสาหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องสารวจหรื อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ บัณฑิตเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด โดยนาข้อมูลจากการสารวจมา
บูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่จาเป็น และ
เหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยคานึงถึงความ
ทันสมัยของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่นระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย มีการ
กาหนดเป็นเปูาหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกัน และเผยแพร่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคน
รับรู้และร่วมกันพัฒนานักศึกษา
2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับ ปรุงหลั กสูตร การจั ดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต
2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและนาข้อมูล
จากผลการสารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการกาหนด
โครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล
2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กาหนด เพื่อให้ผู้ สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และ
ถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จาเป็นของรายวิชานั้นๆ อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนในลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา และระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการทางานจริงได้
2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกากับติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนของอาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มีการประชุมวิพากษ์ การจัดการเรียนการ
สอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพื่อนร่วมงาน
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2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ขั้นสูง ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน (Performance) ของผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะ
การเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน
2.5 ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปลี่ยนกิจกรรม
การเรียนการสอน และการแก้ปัญหาร่วมกันสาหรับผู้เรียนที่จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ
3. มี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรทั้ ง ด้ า นบุ ค ลากร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และงบประมาณที่ เ อื้ อ ต่ อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 คณะกรรมการรับ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รควรมี ก ารวางแผนการจั ด หางบประมาณ หรือทรัพ ยากรที่
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ
3.2 หน่วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน
รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อาจมีการจัดทาเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์มีการสร้างสั งคมแห่งการ
เรียนรู้ ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
4.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้
4.2 มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในสถาบันหรือนอก
สถาบัน
4.3 หากเป็ น ไปได้ อาจมี การก าหนดเป็ น เงื่ อนไขให้ นั ก ศึก ษาต้ อ งมี โ อกาสเข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติทุกปี หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างการศึกษา
4.4 ในระดับชั้นเรียน ผู้สอนมีการฝึกทักษะการนาเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให้นักศึกษาส่ง
ผลงานวิชาการให้ที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้ได้รับการคัดเลือกไป
เผยแพร่
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา และจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
5.2 มีการกาหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสถาบัน โดยมี
การประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัยสาคัญต่อผลการเรียน หรือต่อการสาเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสาคัญของ
คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ละกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับ
ความสาเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตาม
ข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดในข้อ 1 โดยระบุ
ตัวบ่งชี้และเปูาหมายวัดความสาเร็จที่ชัดเจน
4. มีการประเมิ นผลโครงการหรือกิจ กรรมส่ ง เสริมคุณ ธรรมจริยธรรมของนั กศึกษาตามตั วบ่ ง ชี้และ
เปูาหมายที่กาหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
หมายเหตุ :
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดาเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป)
2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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4 ข้อ
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มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1 และ
ก.พ.ร. 4.1.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาใน
สาขานั้นๆ ที่ไ ด้งานทา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจา ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวั นที่ส าเร็จ
การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
การนับการมีงานทา สามารถนับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจาเพื่อ
เลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจานวนผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

สูตรการคานวณ :
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทัง้ หมด

x 100

หมายเหตุ : ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว และ
ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัตไิ ตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
ข้อมูลจากการสารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อย่างน้อยร้อยละ
80) และในเชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา) กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจไม่ถึงร้อยละ 80 ของ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้าและรายงานผลที่ติดตามซ้าเปรียบเที ยบกับผลที่เก็บได้ในครั้งแรก
โดยผลการสารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. จานวนผู้ตอบแบบสารวจ
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
5. จานวนบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
6. จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
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ตัวบ่งชี้ 2.8.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ (สมศ. 2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd.
หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติที่ สกอ.ระบุ โดยเป็ น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกาหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพ
ที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชี พกาหนดเพิ่มเติม
หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ต้องทาการ
ประเมินครบทุกด้าน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

สูตรการคานวณ :
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดาเนินการรวบรวมข้อมูล
2. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษา
ต่อ
3. ข้อมูลผลการดาเนินงานด้ านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 3
และ ก.พ.ร. 4.1.4)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสาคัญของคุณภาพ
ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นาทางความคิด ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์
การนาเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง
ผลงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ หรือ
ศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่
การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์ บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ในวารสารวิชาการ (Journal) ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กาหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กาหนด
บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์และสามารถนามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ
Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น
สามารถนามานับได้เฉพาะที่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น
การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition)
หรือจัดการแสดง (Performance) ซึ่งเป็นการนาเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ ทางศิลปะ ดนตรี ที่เป็นผลงาน
วิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเปูาหมาย โดยมีการจัดการนาเสนอในระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่
เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการประเมินคุณค่าของผลงานในการเผยแพร่
เช่น
- มีคณะกรรมการผู้พิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซึ่งอาจประกอบด้วย ศิลปิน
ระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
- การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีคุณภาพ และที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

สูตรการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตพี ิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

x 100

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

61

เกณฑ์การประเมิน :
กาหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.125
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิช าการระดั บ ชาติ ที่ มีกองบรรณาธิ การจั ดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจั ด
ประชุ ม ประกอบด้ ว ยศาสตราจารย์ หรื อผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจาก
นอกสถาบันของเจ้าของบทความ
0.25
- บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการ
จัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ผ ลงานเป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
สาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ
0.50
- บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ วารสารระดั บ ชาติ ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของสานักงานฯ
0.75
- บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นนอกเหนือจาก
ฐานข้อมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของสานักงานฯ
1.00
- บทความจากผลงานวิ จั ยที่ ได้ รับการตี พิ มพ์ ในวารสารวิ ชาการ (Journal) ระดั บ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI
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กาหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
0.125
- มี ก ารเผยแพร่ โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
- มี ก ารเผยแพร่ โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับชาติ
0.50
- มี ก ารเผยแพร่ โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75
- มี ก ารเผยแพร่ โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน*
1.00
- มี ก ารเผยแพร่ โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition) หรื อ การจั ด การแสดง
(Performance) ระดับนานาชาติ (ทั้งในและนอกประเทศ)
*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บูรไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีปฏิทิน ที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ
ชื่อวิ ทยานิ พนธ์หรือสารนิ พนธ์ ปีที่ ตีพิ มพ์ ชื่ อวารสารหรือรายงานสื บเนื่องจากการประชุม วิช าการที่ตี พิม พ์
ค่าน้าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น
2. จานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร พร้อม
ทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้าหนักของการเผยแพร่ผลงานแต่
ละชิ้น
3. จานวนและรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
หมายเหตุ :
แหล่ง เผยแพร่และรายชื่ อวารสารที่ ได้ รับรองมาตรฐานติ ดตามได้ จากประกาศของสานั กงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ (สมศ. 4 และ
ก.พ.ร. 4.1.4)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นปัจจัยสาคัญของ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเป็นผู้นาทางความคิด ความสามารถด้านการคิด
เชิงวิพากษ์ การนาเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง
ผลงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่
ตีพิมพ์
การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์ ในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติหรือ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กาหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กาหนด
บทความจากวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์และสามารถนามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference
Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนามา
นับได้เฉพาะที่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

สูตรการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตพี ิมพ์ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
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เกณฑ์การประเมิน :
กาหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.125
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิช าการระดั บ ชาติ ที่ มีกองบรรณาธิ การจั ดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจั ด
ประชุ ม ประกอบด้ ว ยศาสตราจารย์ หรื อผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจาก
นอกสถาบันของเจ้าของบทความ
0.25
- บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการ
จัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ผ ลงานเป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
สาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ
0.50
- บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ วารสารระดั บ ชาติ ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของสานักงานฯ
0.75
- บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นนอกเหนื อ
ฐานข้อมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของสานักงานฯ
1.00
- บทความจากผลงานวิ จั ยที่ ได้ รั บการตี พิ มพ์ ในวารสารวิ ชาการ (Journal) ระดั บ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI
เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บัญญัตไิ ตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวนและรายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในแต่ละปีการศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รายปีตามปีปฏิทิน ที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อม
ชื่อเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้าหนักของ
บทความวิจัยแต่ละชิ้น
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.5 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14 และ ก.พ.ร. 16)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบ ายตั วบ่ง ชี้ : คุณ ภาพของคณาจารย์ เป็ นปัจ จั ยส าคัญ ที่ส่งผลต่ อคุณ ภาพของผู้ เรี ย น รวมทั้งพิจ ารณาจาก
ความสาเร็จของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทาให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและ

ตาแหน่งทางวิชาการ
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน :
กาหนดค่าน้าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1
รองศาสตราจารย์
3
ศาสตราจารย์
6

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2
3
5
8

5
6
8
10

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัตไิ ตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวนและรายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
จริง ไม่นับรวมกรณีลาศึกษาต่อ โดยนาเสนอเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งระบุวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ
และค่าน้าหนักตามระดับคุณภาพของอาจารย์
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดาเนินการ
โดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for
Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. มาตรฐานการประเมิ นคุณ ภาพภายนอกระดั บ อุด มศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านั กงานรับ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ. 3.1)
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ. 3.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิ บ ายตั ว บ่ ง ชี้ : สถาบั น อุด มศึ ก ษาควรจั ด บริ ก ารด้ า นต่ า งๆ ให้ นั ก ศึ กษาและศิ ษ ย์ เ ก่า อย่ า งครบถ้ ว น
โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คาปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้
ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวใน
และนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา
หมายเหตุ :
ในกรณี คณะหรือสถาบันที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยอนุโลม

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

68

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
1.1. สถาบันจัดทาฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพทั้งทางกายและทางจิต ข้อมูลด้าน
การเรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่สถาบันสามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามีปัญหา
1.2. หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสมคานึงถึงสัดส่วนอาจารย์
ต่อนักศึกษา ที่ทาให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึง มีระบบการช่วยเหลือนักศึกษาในความดูแลใกล้ชิด
เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประชุมระหว่างอาจารย์ทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อส่งต่อ
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มผู้ สอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน้นการให้บริการความ
ช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการปูองกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา
1.3. หน่วยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เช่น ฝุายกิจการนักศึกษามีหน่วยให้บริการหรือให้คาปรึกษา
สาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาที่ขอใช้บริการตลอดเวลา อาจมี
การจัดบริการสายด่วน (hotline) สาหรับให้คาปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติและ
ต้องการความช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ
1.4. มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยังโรงพยาบาลหรือหน่วย
ให้บริการเฉพาะทางในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของสถาบันที่จะดูแลได้
1.5. ผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
จนสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้สาเร็จ
1.6. มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป็นระยะๆ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน
1.7. มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษาเพื่อร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาของนักศึกษา
1.8. มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
2.1. สถาบันจัดทาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ สาหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
กับนักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่ ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่นักศึกษาจาเป็นต้องรู้
2.2. มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
2.3. มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
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3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
3.1 มี ก ารประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง ในและนอกสถาบั น เพื่ อ เป็ น แหล่ ง ดู ง านแหล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์ ข องนั ก ศึ ก ษา และมี ก ารติ ด ตามประเมิ น คุ ณ ภาพของความเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข องแหล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
เหมาะสมต่อไป
3.2 มีการจัด กิจ กรรมวิช าการ หรือกิจกรรมทางสัง คม โดยให้นักศึกษาเป็น ผู้รับผิ ดชอบหลั กในการ
ดาเนินงานเพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การทางานร่วมกัน
3.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ
3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพชีพ
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
4.1 สถาบันมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดทาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ จดหมายข่าว ฯลฯ
สาหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น ประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนา
ความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
4.2 มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์เป็น
ระยะๆ
4.3 เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน การทาวิจัย แบบร่ว มมือในลั กษณะของสหวิท ยาการ การเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพ นธ์ กิจกรรม
ดังกล่าวนอกจากจะให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน และ
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์เก่าแล้ว ยังทาให้ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้เรียนรู้
วิทยาการใหม่ๆ ในฐานะผู้ให้และผู้รับ
4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์สาหรับศิษย์เก่าเป็น
ระยะๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้
5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ
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6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
6.1 หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในสถาบั น ระดั บ ภาควิ ช า ฝุ า ย คณะ หรื อ สถาบั น มี ร ะบบการติ ด ตาม
ประเมินผลการให้บริการทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษย์ เก่า มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประเมินและ
ระยะเวลาในการประเมิน
6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน และนาเสนอผลการประเมิน แก่ผู้รับผิดชอบ และ
ผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน
6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนน
เต็ม 5 จึงจะถือว่ามีการบริการที่อยู่ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านใดที่ยังไม่ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน (ต่ากว่า 3.51 คะแนน) ให้ทาการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง
การให้บริการ ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เ ป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา
7.1 น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารเสนอให้ ผู้ เ กี่ย วข้ อ งทราบทุ กระดั บ และมี การจั ด ท า
แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเปูาหมายที่กาหนด
7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และประเมินคุณภาพของการให้บริการ
ทุกด้านตามแผนที่กาหนด
7.3 มีการสารวจข้อมูลจากนักศึกษา และศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการที่สถาบันจัดให้ทุก
ด้านอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการพัฒนาระบบการให้บริการในระยะต่อไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ง ชี้ : สถาบัน อุด มศึกษาต้ องส่ งเสริ ม ให้มี การจัด กิจกรรมนักศึกษาต่า งๆ อย่า งเหมาะสมและ
ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้ องกับ คุณ ลั กษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ 5 ประการ ได้ แก่ (1) คุณ ธรรม จริ ย ธรรม (2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/
องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. สถาบันจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ด้านความรู้
- ด้านทักษะทางปัญญา
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสาหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
5. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. สถาบั น จั ด ท าแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั กศึ กษาที่ ส่ ง เสริม ผลการเรีย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
1.1 หน่วยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกาหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ที่
ชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้
กิจ กรรมการพั ฒนานั กศึกษาจะมีทั้ งที่ จัด โดยสถาบั น หรือจั ดโดยองค์กรนักศึกษา เพื่ อพั ฒน านั กศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามที่สถาบันกาหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา
1.2 มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประกอบด้วย ตัวบ่งชี้หลัก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี้เฉพาะ (ถ้ามี) ที่นอกเหนือจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจาก
การทากิจกรรม
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
สถาบันมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ และกาหนดเงื่อนไขให้
นักศึกษาระบุตัวบ่งชี้ความสาเร็จของการดาเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษา
เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษา
อย่างน้อย 5 ประเภทสาหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
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3.1 สาหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทาแผนการจัดกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาที่ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 สาหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันต้องส่งเสริมการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมที่
ดาเนิ นการโดยนักศึกษาระดั บปริญญาโทหรือเอกอย่างน้ อย 2 ประเภทจากประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ ได้แ ก่
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่ งแวดล้อม กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย
3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้องจัดทาข้อเสนอ
โครงการให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝุายกิจการนักศึกษาของสถาบัน ) โดยมีคาอธิบายเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยสาระสาคัญ ได้แก่ วัต ถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย และวิธีการประเมินความสาเร็จ และมีการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมใหม่
3.4 ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลปูอนกลับแก่นัก ศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทาข้อเสนอโครงการที่
ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกัน
4.1 สถาบันให้นักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน และ
ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางานในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM: Knowledge Management) การให้นักศึกษานาเสนอผลการดาเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่
ประชุม เพื่อให้นักศึกษากลุ่มอื่นรับ รู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทางาน การ
พัฒนาตัวบ่งชี้ความสาเร็จ การประเมินความสาเร็จ
4.2 ในระดับสถาบัน อาจารย์ที่รับผิดชอบฝุายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับสถาบันภายนอก
เพื่อส่งเสริมการทากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระหว่ างสถาบั น และส่งเสริมการสร้างเครือข่า ยการพัฒนา
คุณภาพของนักศึกษาระหว่างสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันควรให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่างสถาบันด้วย
4.3 ในแต่ละปี สถาบันอาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้นักศึกษาระหว่างสถาบันมีการจัดเวทีหรือการ
ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ได้จากการทากิจกรรม หรือนาเสนอผลการจัดกิจกรรมของแต่ละ
สถาบัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพื่อสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหว่างสถาบัน มี
การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสถาบัน เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
โดยผู้รับผิดชอบอาจเป็นการทางานร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสถาบัน
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5. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5.1 สถาบัน (ฝุายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัว
บ่งชี้ที่กาหนด
5.2 สถาบันกาหนดให้นักศึกษาจัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม และนารายงานผลการจัดกิจกรรมมา
สังเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรอบปี
5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
5.4 สถาบันมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพื่อจัดทาแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปี
ต่อไป
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
6.1 สถาบันมีการนาผลการประเมินความสาเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและผลการ
วิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ นไปใช้ ใ นการวางแผนการพั ฒ นานั ก ศึก ษาอย่ า งต่ อเนื่ อ ง โดยเฉพาะการวิ เคราะห์
คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร
6.2 สถาบันนาเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการระดมความคิดในการพัฒนานักศึกษาให้มี
ลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรมนักศึกษา
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดาเนินการในพันธกิจด้ านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ เกิดประโยชน์ การวิจัยจะ
ประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์จาเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการ
วิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วน
ร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของ
สถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนอง ยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ จานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1)
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2 และ ก.พ.ร. 4.2.3)
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย (สกอ. 4.3)
4.3.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5 และ ก.พ.ร. 4.2.1)
4.3.2 งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6 และ ก.พ.ร. 4.2.2)
4.3.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7)

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

76

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนว
ทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่
กาหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
แก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรั พยากรเงิน เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
สถาบัน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่ ง อ านวยความสะดวกหรื อ การรั ก ษาความปลอดภั ย ในการวิ จั ย ฯ เช่ น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ข :
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ จากสภาพ
ปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
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เกณฑ์การประเมิน (เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข) :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบ 7 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกาหนดหน่วยงาน บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ ใน
การบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างสม่าเสมอเพื่อบรรลุตามเปูาหมายของ
แผนการวิจัยของสถาบัน
1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสาเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหาร
งานวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถดาเนินการวิจัยหรือ
ผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัยนอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้ปฏิ บัติงานในกลุ่มหรือ
ศูนย์วิจัย เป็นต้น
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเช่น 1) การ
กาหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์ 2) การกาหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทาโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 3) การกาหนดให้
นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของ
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ 4) การจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือส่งเสริม
นักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ระดับชาติและนานาชาติ 5) การส่งเสริมให้
อาจารย์นาผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
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3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจาและนักวิจัย
3.1 จัดระบบการรับเข้าและกากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย เช่น วิเคราะห์กาลังคนวางแผน และรับเข้า
บุค คล (ทั้ ง อาจารย์ นั กวิ จั ย และนั กศึกษาบั ณ ฑิ ต ศึกษา) ทั้ ง จากในประเทศและต่ างประเทศที่ มี คุณ สมบั ติ
เหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทาการกาหนดกฎเกณฑ์ แนวทางกากับ และ
ส่งเสริมให้อาจารย์ทางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และตีพิม พ์ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงานที่ได้รับการ
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกาหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ
3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุค คล กรณี
นักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรม การทางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับการแนะนาหรือการร่วมทีม
วิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา กรณี
นักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาสไปทางานในห้องปฏิ บัติการวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นนานอก
สถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่ทาให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างไรก็ตาม การ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ การส่งเสริมการทางานวิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วย
นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษา หลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทางานวิจัยอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง
3.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย ตลอดจน
จัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวัลสาหรับนักวิจัยที่มี
ผลงานดีเด่น การจัดบรรยากาศและการบริการต่างๆในสถาบันให้เหมาะสมและจูงใจแก่การค้นคว้าวิจัยและผลิต
งานสร้างสรรค์ เป็นต้น
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทาได้ยาก ดังนั้น สถาบันจึงควรจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์เพื่อให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาสสร้างผลงานที่สามารถนาไปใช้
ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันในโอกาสต่อไปสาหรับการเสนอขอทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดให้มีระบบสนับสนุนเช่น การจัดให้มีข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของ
แหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าดูได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัดให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์
และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาส
ได้รับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น
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5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
สถาบั น ควรจั ด หาทรัพ ยากรและหรือจั ดหาแหล่ ง สนั บ สนุ น ทรัพ ยากรอย่ า งเพี ยงพอ ทั้ ง งบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจน
กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี้
5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบด้วย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของ
กลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือผลงานตามความ
ต้องการของประเทศ หรือของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2) งบประมาณสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ 3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) เป็นต้น
5.2 ห้องปฏิบั ติการวิ จั ยที่ เหมาะสมกับงานวิ จั ยแต่ ละประเภทที่ เป็ น จุ ดเน้ นของสถาบั น ระบบรักษา
สุขภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จาเป็นที่หลายหน่วยวิจัย
หรือกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือหากไม่มีศูนย์เครื่อ งมือระดับสูงดังกล่าว ก็ต้องจัดระบบ
ผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอื่นได้ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของ
นักวิจัย
5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (Hard Copy) และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุนศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) การสนับสนุนการไปร่วมทางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ โดยเฉพาะ
ในช่วงลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ (Sabbatical Leave) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัย
5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้านต่อไปนี้ 1) ข้อมูลด้าน
แหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 2) ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา 3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและ
การประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร่
ผลงาน 4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันในการส่งเสริมการนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา 5) ข้อมูล
เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
สถาบันจัดให้มีระบบประเมินผลสาเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่าเสมอ โดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์และนักวิจัย เช่น “การประเมินผลสาเร็จของการให้ทุนวิจัย ” ทั้งในประเด็น งานวิจัย เสร็จทันตาม
กาหนดเวลา คุณ ภาพของผลงานวิ จัย เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้รับ ทุน สามารถแสวงหาทุน วิจั ยจากแหล่ งทุ น
ภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือ “การประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย ” ในประเด็นความเหมาะสมและ
เพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน หรือ “การประเมินระบบสารสนเทศ” ในประเด็น
ความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น
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7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
สถาบัน นาผลการประเมินไปจั ดท าแผนการปรับปรุง โดยกาหนดกิจกรรมที่ต้ องทาเพื่ อการปรับ ปรุง
กาหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กาหนดงบประมาณที่ต้องใช้หากจาเป็นกาหนดระยะเวลา
ที่การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากนั้นจึงดาเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามที่กาหนด
8 มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของ
สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด (เฉพาะกลุ่ม ข
และ ค 2)
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนกาหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอกโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดหาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเปูาหมาย การสนทนากับกลุ่มเปูาหมาย
ที่สาคัญ (Focus Group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก การใช้ข้อมูลปูอนกลับ (Feed Back) จาก
ความร่วมมือที่มีอยู่เดิม
วั ต ถุป ระสงค์ข องความร่ว มมื อดั ง กล่ า วควรมี ทั้ ง การร่ว มท างานวิ จั ย และงานสร้า งสรรค์บ นพื้ น ฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเพื่อตอบโจทย์ของหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการร่วมใช้ทรัพยากร ทั้งสถานที่
บุคคล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นๆ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2 และ
ก.พ.ร. 4.2.3)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์
นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปูาหมายที่จะนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความสาคัญสาหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบส่ งเสริมสนับสนุนให้
มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่าง
เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. มีการประชาสัม พัน ธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้จ ากงานวิจั ย หรืองานสร้า งสรรค์ที่ไ ด้จ ากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกาหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี Peer Review ในประเด็นต่อไปนี้
เช่น 1) การจัดให้มีพี่เลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัยสาหรับนาเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือ
ตีพิมพ์ในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ที่จะ
นาเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัย
หรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 4) การจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 5) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตาม
สถานภาพและจุดเน้นของแต่ละสถาบัน
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกาหนดผู้รับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเปูาหมายโดยยังคงความเชื่ อถือได้
ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น กาหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์และนักวิจัย คัดสรรค์ผลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดให้มีการสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของ
ผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่า สนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรู้ที่
ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง
นาองค์ความรู้ที่ ไ ด้จ ากการวิเคราะห์สั งเคราะห์ผลงานวิจั ย หรืองานสร้า งสรรค์ในข้อ 2 เผยแพร่สู่
สาธารณชนผ่านสื่ อต่า งๆ อย่างเป็นระบบในเชิง รุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพัน ธ์ให้เหมาะสมกับ
กลุ่ ม เปู า หมาย ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ต ามแผนตลอดจนการติ ด ตามข้ อ มู ล ปู อ นกลั บ นอกจา กนั้ น การ
ประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า
ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเปูาหมายที่คาดว่าจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือ
ร่วมวิจัย หรือนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
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4. มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
สนับสนุนการนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) กาหนดขั้นตอนวิธีการ และ
ผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นสื่อกลางสานสัม พันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และนักวิจัยกับองค์กร
ภายนอกที่มีศักยภาพในการนาผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2) ผู้รับผิดชอบแสวงหางานวิจัย
จากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ต้องการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จากสถาบัน
(Consultancy) และประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย 3) ผู้รับผิดชอบริเริ่มประสานงาน หรือส่งเสริมการนาผลงานที่
เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชย์ในลักษณะนิติบุคคล (Start – up Company) เป็นต้น
5. มีระบบและกลไกเพื่ อช่ ว ยในการคุ้มครองสิ ท ธิของงานวิ จัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ นาไปใช้ ป ระโยชน์ และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกาหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุน
การเจรจาต่อรอง ทาข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่อาจารย์ นักวิจัย และ
สถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้า
ไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ นอกจากนั้น ควรมีการกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการซื้อขาย หรือทาธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัย โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
(สกอ. 4.3)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
ค าอธิ บ ายตั ว บ่ ง ชี้ : ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่ างมีประสิทธิภาพ
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่ง
ทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่
เน้นการวิจัย
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง
0–5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
กลุ่มสาขาวิชา
ภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ :
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนทีไ่ ด้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก x 5

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จานวนเงิน
ที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้
แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ดาเนินการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5 และ
ก.พ.ร. 4.2.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สาคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดาเนินการตามพันธกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจานวนผลงานสร้างสรรค์
ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติหรือ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กาหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กาหนด
บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference
Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น
สามารถนามานับได้เฉพาะที่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น
การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการแสดง
(Performance) ซึ่งเป็นการนาเสนอผลงาน ศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี และการแสดงที่เป็น
ผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สู่สาธารณะหรือกลุ่มเปูาหมาย โดยมีการจัดการนาเสนอในระดับชาติ
หรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่
เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการประเมินคุณค่าของผลงานในการเผยแพร่
เช่น
- มีคณะกรรมการผู้พิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซึ่งอาจประกอบด้วย ศิลปิน
ระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
- การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีคุณภาพ และที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีปฏิทนิ 2553 (1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553)
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เกณฑ์การประเมิน :
กาหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.125

-

0.25

-

0.50

-

0.75

-

1.00

-

ระดับคุณภาพงานวิจัย
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิช าการระดั บ ชาติ ที่ มีกองบรรณาธิ การจั ดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจั ด
ประชุ ม ประกอบด้ ว ยศาสตราจารย์ หรื อผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจาก
นอกสถาบันของเจ้าของบทความ
บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการ
จัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ผ ลงานเป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
สาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ
บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ วารสารระดั บ ชาติ ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของสานักงานฯ
บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นนอกเหนื อ
ฐานข้อมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของสานักงานฯ
บทความจากผลงานวิ จั ยที่ ได้ รับการตี พิ มพ์ ในวารสารวิ ชาการ (Journal) ระดั บ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI
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กาหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
0.125
- มี ก ารเผยแพร่ โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition)
(Performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
- มี ก ารเผยแพร่ โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition)
(Performance) ระดับชาติ
0.50
- มี ก ารเผยแพร่ โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition)
(Performance) ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75
- มี ก ารเผยแพร่ โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition)
(Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน*
1.00
- มี ก ารเผยแพร่ โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ(Exhibition)
(Performance) ระดับนานาชาติ

หรื อ การจั ด การแสดง
หรื อ การจั ด การแสดง
หรื อ การจั ด การแสดง
หรื อ การจั ด การแสดง
หรื อ การจั ด การแสดง

*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บูรไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

สูตรการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

x 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 คะแนน
20
20
10

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

89

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจ า ทั้ งที่ปฏิบัติง านจริงและลาศึกษาต่อ (พร้อมชื่ อเจ้า ของบทความ ปีที่ตี พิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ) โดยรายงานในแต่ละปีปฏิทิน ในช่วงสามปีปฏิทินย้อนหลัง จนถึงปีปฏิทินที่ตรง
กับปีการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ให้ระบุค่าน้าหนักของแต่ละบทความวิจัยด้วย
2. จานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่
จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน) โดยรายงานในแต่ละปีปฏิทิน
ในช่วงสามปีปฏิทินย้อนหลัง จนถึงปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ให้ระบุค่าน้าหนักของแต่ละ
ผลงานสร้างสรรค์ด้วย
3. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัย
ประจาทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ทั้งนี้ให้รายงานย้อนหลังสามปี จนถึงปีการศึกษาที่ประเมิน
หมายเหตุ :
แหล่ง เผยแพร่และรายชื่ อวารสารที่ ได้ รับรองมาตรฐานติ ดตามได้ จากประกาศของสานั กงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6 และ ก.พ.ร. 4.2.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การวิ จั ย เป็ น พั น ธกิ จ หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ของของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา การด าเนิ น การตามพั น ธกิ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและ
มีประโยชน์สู่การนาไปใช้จากการเปรียบเทียบจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจาที่นามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดย
ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
การน าไปใช้ประโยชน์ ของงานวิ จั ย เป็ น การน าไปใช้ ป ระโยชน์ต ามวั ต ถุป ระสงค์ที่ ระบุ ไ ว้ในโครงการ
โครงการวิ จั ย และรายงานการวิ จั ย อย่ า งถู ก ต้ อ ง สามารถน าไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมกั บ
กลุ่มเปูาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์
และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การนาไปใช้ประโยชน์ของงานสร้างสรรค์ จะต้องปรากฏชัดตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ
สร้างสรรค์ ซึ่งได้นาเสนอรายงานขั้นตอนการสร้างสรรค์ ผ่านการวิเคราะห์และสรุปผลตามผลงานอย่างเป็นระบบ
สามารถนาผลงานและรายงานการดาเนินงานไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้นาเสนอผลการ
นาไปใช้จากผู้เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศิลปะ เป็นต้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีปฏิทนิ 2553 (1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2554)

สูตรการคานวณ :
ผลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมด

x 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวนและรายชื่องานวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นในปีใดปีหนึ่งในรอบ 3 ปี โดยนับรวมผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์ของ
อาจารย์และนักวิจัยประจาทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดาเนินการเสร็จ ปีที่นาไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปีปฏิทินที่ตรงกับปี การศึกษาที่
ประเมิน ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้
- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนาสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลจากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนานโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่เป็นผล
มาจากงานวิจัยนโยบายไปใช้
- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการนาผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาสาธารณะไปใช้
2. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัย
ประจาที่ลาศึกษาต่อ ทั้งนี้ให้รายงานย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปีการศึกษาที่ประเมิน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. 7)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย การ
ปฏิบัติจริงและได้นาไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีปฏิทนิ 2553 (1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553)

สูตรการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
อาจารย์ประจาทั้งหมด

x 100

เกณฑ์การประเมิน :
กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
0.50
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
0.75
- ตาราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
1.00
- ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตารา หนังสือ) ที่มีระดั บคุณภาพของอาจารย์
ประจา รายปีตามปีปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของ
ผลงาน ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ชื่อ หน่วยงานที่รับรอง และมี
หลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้าหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น โดยรายงานย้อนหลัง
3 ปี จนถึงปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ทั้งนี้ให้รายงาน
ย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปีการศึกษาที่ประเมิน
หมายเหตุ :
1. รายชื่อวารสารที่ได้รับรองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)
2. วิธีคานวณของสมศ. ไม่สอดคล้องกับข้อมูลประกอบการพิจารณา กล่าวคือ ในสูตรการคานวณนับรวม
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด ในขณะที่ข้อมูลประกอบการพิจารณา ระบุเฉพาะอาจารย์ประจา
ทั้งหมดเท่านั้นไม่รวมนักวิจัยประจา (เมื่อดูเจตนารมณ์ของตัวบ่งชี้ นี้ น่าจะหมายถึงเฉพาะผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาเท่านั้น)
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
หลักการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือ
เพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์
ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการ
เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบัน จากการให้บริการ
ทางวิชาการด้วย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมิ นคุณ ภาพภายนอกระดั บ อุด มศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านั กงานรับ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1)
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2 และ ก.พ.ร. 13)
5.2.1 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการวิจัย (สมศ. 8)
5.2.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ. 9)
5.2.3 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ (สมศ. 18)
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
กาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพื่อเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัด การเรียนการสอน
และการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรม
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และ ข้อ 3
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจ
ของสถาบัน มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้
ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ (Service Mind) ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทาระเบียบของการให้บริการ กาหนดภาระงาน
ของอาจารย์และบุคลากรให้ชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการให้บริการแก่ชุมชนสังคมตามความถนัดและจุดเน้นของสถาบัน
ในการให้บริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนาไปสู่การปรั บปรุง
คุณภาพของการให้บริการอย่างสม่าเสมอ เพื่อบรรลุตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานประจา
ด้านอื่นๆของอาจารย์และบุคลากร เช่น การกาหนดให้นักศึกษานาความรู้ไปจัดทาเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น 1) มีการนาผลการวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้ องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ และ 2) นาความรู้ ประสบการณ์ จากการ
ให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย เป็นต้น
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย
จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการดาเนินงาน เปูาหมายของสถาบัน ความร่วมมื อร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของ
บุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบัน
กาหนดไว้
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
สถาบันนาผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่างสม่าเสมอและเป็น
รูปธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2 และ ก.พ.ร. 13)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการ
และเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความ
พร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ
(2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการ
เผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มี ก ารส ารวจความต้ องการของชุ ม ชน หรือ ภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน หรื อหน่ ว ยงานวิ ช าชี พ เพื่ อ
ประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพร่สู่สาธารณชน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการ
กาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญ
ของสถาบัน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
สถาบันมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพที่จะให้บริการ มาร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย (Networking)
ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการนาผลการวิจัยไปเป็น
ส่วนหนึ่งของการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วนการผลิต มีการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าและจั ด ให้ มี ช่ อ งทางในการสื่ อ สาร ท าความเข้ า ใจร่ ว มกั น ของ
ภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ในชุมชน
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรผู้
ให้บริการ ทั้งในด้านการนาความรู้ ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร การชี้ แจงแนะนาให้ผู้รับบริการ
และประชาชน
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
มีการนาผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ ระบบ
และกลไกการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการ
ให้บริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกากับคุณภาพของการให้บริการ โดยจัดให้มีระบบการ
ให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
สถาบันมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์
ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลการบริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2.1 ผลการนาความรู้ และประสบการณ์ จากการให้ บริการวิชาการมาใช้ ในการพัฒนา
การเรียนการสอนหรือ การวิจัย (สมศ. 8)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชน
หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทาหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนา
ความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน
และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนาความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. ร้อยละของจานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการเรียนการสอนต่อจานวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
2. ร้อยละของจานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการวิจัยต่อจานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10
3. ร้อยละของจานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชาต่อจานวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
4. ร้อยละของจานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ต่อจานวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
5. ร้อยละของจานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการต่อยอดสู่หนังสือหรือตาราต่อจานวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการปฏิบัติ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการปฏิบัติ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการปฏิบัติ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการปฏิบัติ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการปฏิบัติ
5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจาได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนไปต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ตารา
หรืองานวิจัย ขยายผลนาไปสู่การปรับปรุงรายวิชาใหม่หรือนาไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ. 9)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่
สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดาเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรื อองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ทาให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ตามศักยภาพของตน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุม ชนหรือ องค์กรสร้า งกลไกที่ มี การพั ฒนาตนเองอย่ า งต่อเนื่ องและยั่ ง ยืน โดยคงอัต ลั กษณ์ และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการปฏิบัติ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการปฏิบัติ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการปฏิบัติ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการปฏิบัติ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการปฏิบัติ
5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดาเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นาหรือสมาชิกของชุมชนหรือองค์กรได้
เรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดาเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์
ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.3 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ (สมศ. 18)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาเลือกดาเนินการ 2 เรื่อง จากประเด็นเรื่องที่ชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้าน
ต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ความรักชาติ บารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล
เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุุมเฟือย
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องที่ชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดาเนินการในแต่ละ
เรื่องนั้น ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ตากว่
่ าร้อยละ 80
3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
4. ได้รับการยกย่องระดับชาติ
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ/นานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการปฏิบัติ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการปฏิบัติ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการปฏิบัติ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการปฏิบัติ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการปฏิบัติ
5 ข้อ

102

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดาเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมใน
ด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งความสาเร็จของโครงการ
2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดาเนินงานโดยมี
บทบาทในการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ ซึ่งจะต้องมีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง ผลการประเมินความรู้
ความเข้าใจ และผลการประเมินการนาความรู้ไปใช้ พร้อมแบบประเมิน
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิด ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจาก
การดาเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติ
6. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ
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องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดย
อาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจ
อื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมิ นคุณ ภาพภายนอกระดั บ อุด มศึก ษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านั กงานรับ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)
6.1.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10)
6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด
การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้ านศิลปะและวั ฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ ยอมรับใน
ระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
สถาบันอุดมศึกษามีการกาหนดระบบและกลไกทางด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบ
ส่งเสริมให้บุคลากรนากิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และมีผลลัพธ์ชัดเจนตาม
แนวทางที่กาหนดไว้ เช่น มีการกาหนดนโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การกาหนดผู้รับผิดชอบ
มีการจัดทาแผนงบประมาณโครงการ มีการกาหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการนางานศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างเป็น ระบบและมี
การนาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
สถาบันสนับสนุนให้มีการนาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่จัดโดยองค์การนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
3.1 สถาบันมีสถานที่เพื่อการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์ หอประวัติ
พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม มี
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 สถาบันจัดทาวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับหน่วยงาน ระดับชาติ
โดยมีความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กร
อื่น มีการสร้างเครือข่าย มีการกาหนดตัวบ่งชี้ และมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบอย่างชัดเจน
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม กั บการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา มีการกาหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
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5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.1 มีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA
5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมนาสู่ การปฏิบัติและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
6. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
6.1 สถาบันมีการกาหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ
6.2 สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือเป็น
ที่ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
6.3 สถาบันมีจานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิง เป็นที่ยอมรับ
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การส่งเสริมและสนับสนุน หมายถึง การให้ความสาคัญและการขยายขอบเขตในโครงการหรือกิจกรรมให้
ดีมีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ขึ้นด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ บุคลากร ความรู้
โอกาสและกาลังใจ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่มีความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถ
จะดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน
ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างความสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อม
และสังคม ซึ่งพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความสาคัญของศิลปะ ตลอดจน
เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องความคิด
ความรู้สึก ความเชื่อ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม รวมทั้งผล
ที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล เปลี่ยนแปลง
ตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่
มีคุ ณ ค่า ส าหรับ วัฒ นธรรมในสถาบั น อุดมศึกษา หมายถึง วั ฒนธรรมที่ แสดงความเป็ น อุด มศึกษาที่ ถือเป็ น
แบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้าใจเสียสละ
และการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้นาที่ดีและเป็นที่พึ่งของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่า
ศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกปูองวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย และพัฒนาแนวทางการดารงชีวิต
ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ตากว่
่ าร้อยละ 80
3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
4. ได้รับการยกย่องระดับชาติ
5. ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการปฏิบัติ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการปฏิบัติ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการปฏิบัติ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการปฏิบัติ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการปฏิบัติ
5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการหรือ กิจ กรรมที่ ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ด้า นศิล ปะและวั ฒนธรรม พร้อมรายละเอีย ดของ
โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเปูาหมายความสาเร็จ
3. รายงานผลการสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสาเร็จ เช่น ขั้นตอน
และช่ วงระยะเวลาการเก็บข้อมู ล การสุ่ม ตั วอย่า ง แบบสารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิ น วิ ธีการ
วิเคราะห์ผล เป็นต้น
5. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบเกี่ยวกับความงามทาง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ที่ มี ผ ลกระทบต่ อบุ คคล สถาบั น สภาพแวดล้ อม และสั ง คมในแนวทางที่ ดี ขึ้น โดยมี
เปูาหมายที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ต้องไม่เป็นการ
ทาลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และ
ความนิยม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข
สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการ
รับรู้และความรู้ สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ที่งดงาม สามารถอยู่
ร่ว มกัน ในสั ง คมที่ เข้า ใจและผู กพั น ตลอดจนการรับ รู้ถึง คุณ ค่า ที่ เป็น รูป ธรรมและนามธรรมของศิล ปะและ
วัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการดารงรักษ์สืบต่อไป
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการปฏิบัติ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการปฏิบัติ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการปฏิบัติ
3 ข้อ
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ที่สถาบันดาเนินการในแต่ละปีการศึกษา
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของความสาเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม สามารถประเมินได้
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสาเร็จ เช่น ขั้นตอน
และช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่ มตัวอย่า ง แบบสารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการ
วิเคราะห์ผล เป็นต้น
5. ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ปรากฏในประเด็นการพิจารณาในข้อ 2 และข้อ 3
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการ
กากับดูแลการทางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบ่งชี้ จานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1, ก.พ.ร. 12.1 และ ก.พ.ร. 12.2)
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2 และ ก.พ.ร. 15.2)
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3, ก.พ.ร. 14.1 และ ก.พ.ร. 14.2)
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
7.4.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ. 12)
7.4.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ. 13)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1, ก.พ.ร. 12.1
และ ก.พ.ร. 12.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบันและ
ผู้ บ ริห ารทุ กระดั บ ของสถาบั น นั้ น ๆ หากสภาสถาบั น และผู้ บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศน์ เป็ น ผู้ น าที่ ดี มี ธ รรมาภิบ าล
รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่
ถูกต้อง จะทาให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดี ที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเปูาหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้ เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึง ข้อมูลข่า วสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่า งเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุ ก
ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่
สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
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7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ที่ เกี่ย วข้อง ซึ่ ง เป็ น ข้ อตกลงที่ เกิด จากการใช้ กระบวนการเพื่ อหาข้ อคิด เห็น จากกลุ่ ม บุ คคลที่ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่
สาคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับมหาวิทยาลัย) :
1. สภาสถาบัน (ก) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วน และ (ข) มีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
โดยการปฏิบัติหน้าที่ที่ครบถ้วน (ก) ต้องครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้ (สมศ. 12)
1.1. มี การก าหนดหรือทบทวนนโยบายการกากับ ดู แ ลสถาบั น อุด มศึกษา รวมทั้ ง ทบทวนกรอบ
ทิศทางการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา
1.2. มีการดาเนินการตามระบบการกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือ
รายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าสภาสถาบันได้กาหนดให้มีกระบวนการที่เป็น
รูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
1.3. มีการติดตามผลการดาเนิ นงานสาคัญ อาทิ ด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดาเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่
เป็นมติสภาสถาบัน
1.4. สภาสถาบั น มี น โยบายที่ กาหนดให้ มี ระบบการประเมิ น ตนเองของสภาสถาบั น และมี ก าร
ดาเนินงานตามระบบนั้น
1.5. มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
1.6. มี รายงานการสั ง เคราะห์ม ติ หรือนโยบาย รวมทั้ ง ผลกระทบที่ เกิด ขึ้ น จากการตั ด สิ น ใจของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา
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2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน และผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การประเมิน (ระดับมหาวิทยาลัย) :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสาขาวิชา) :
1. ประธานและคณะกรรมการประจาสาขาวิชาปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วน
2. ประธานและคณะกรรมการประจาสาขาวิชามีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสาขาวิชา
3. ประธานและคณะกรรมการประจาสาขาวิชามีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสาขาวิชาไปยังบุคลากรในสาขาวิชา
4. ประธานและคณะกรรมการประจาสาขาวิชาสนับสนุนให้บุคลากรในสาขาวิชามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ประธานและคณะกรรมการประจาสาขาวิชาถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาเต็มตามศักยภาพ
6. ประธานและคณะกรรมการประจาสาขาวิชาบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของสาขาวิชาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการบริ ห ารงานของสาขาวิ ช าและผู้ บ ริ ห ารสาขาวิ ช าน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
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เกณฑ์การประเมิน (ระดับสาขาวิชา) :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสานัก / สถาบัน / กอง และหน่วยงานเทียบเท่า) :
1. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วน
2. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสาขาวิชา
3. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงานมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสาขาวิชาไปยังบุคลากรในสาขาวิชา
4. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรในสาขาวิชามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงานถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของสาขาวิชาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานและผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ ที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน และหัวหน้าฝุาย / หัวหน้างาน
เกณฑ์การประเมิน (ระดับระดับสานัก / สถาบัน / กอง และหน่วยงานเทียบเท่า) :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ล่วงหน้า
1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรได้รับการชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ข้อบังคับต่างๆ อาทิ ข้อบังคับที่ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลและผู้บริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ กรอบทิศ ทางการพัฒนาสถาบัน
และ อัตลักษณ์ของสถาบัน เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสถาบันก่อนจะปฏิบัติหน้าที่
1.2 กรรมการสภาสถาบันกากับดูแลสถาบันไปสู่ทิศทางที่กาหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและ
สภาสถาบั น และมีความสอดคล้ องกับทิ ศทางการพั ฒนาคุณ ภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้ง ทัน ต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานต่อสาธารณชน
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี ความ
สามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
2.1 ผู้บริหารและสภาสถาบัน มีส่วนร่วมกันในการกาหนดนโยบายและจัดทาวิสัยทัศน์พันธกิจ แผน
กลยุทธ์ และนาสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ ที่ควรมี
การพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองค์กร เช่นการส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู้ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ 2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวน
หลักของสถาบัน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ทิศทางการส่งเสริมการ
วิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยคานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับ
เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะได้รับ
2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน
2.3 ควรจัดทาระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้ทันสมัย นามาใช้ในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ
การรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
นาข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
3.1 ผู้ บ ริหารมี การกากับ ติ ด ตามผลการน านโยบายและแผนกลยุ ท ธ์ ไ ปสู่ ก ารปฏิบั ติ ในการประชุ ม
ผู้ บ ริ ห ารอย่ า งน้ อ ย ปี ล ะ 1-2 ครั้ ง เพื่ อ ทบทวนเปู า หมาย หรื อ ปรั บ แผนการด าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดาเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเปูาหมายทุก
ระดับที่เกี่ยวข้อง
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3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการดาเนินงานที่สาคัญตามภารกิจของสถาบันอย่างครบถ้วน รวมทั้งการ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเปูาหมาย หรือปรับแผนการดาเนินงานในรอบปีถัดไป
พร้อมแจ้งผลการดาเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มเปูาหมาย
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม
4.1 ผู้ บ ริ ห ารควรมี ร ะบบการสื่ อ สาร 2 ทาง เพื่ อ รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากบุ ค ลากร
ผู้ปฏิบัติงาน อันจะทาให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4.2 ผู้บริหารดาเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอานาจในการตัดสินใจแก่
ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับมีการกากับ และตรวจสอบเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าระบบการทางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้
4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจต่อบุคลากรเป็นประจา
อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโครงการพัฒนาองค์การให้
คล่องตัว (lean organization) เป็นต้น
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็ม
ตามศักยภาพ
5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน (On – The – Job
Training) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
5.2 ผู้ บ ริหารในระดั บ ต่ า ง ๆ ควรน าหลั กการจั ด การความรู้ม าใช้ เพื่ อการแลกเปลี่ ย นความรู้ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติ (Community of Practices) เป็นต้น
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.1 ผู้บริหารควรยึด หลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดาเนินงานของสถาบันให้ไปสู่
ทิศทางที่กาหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
6.2 ผู้บริหารมีการดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปูองผลประโยชน์ของ
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในเรื่ องคุณ ภาพทางวิ ช าการและเปิ ด โอกาสให้ มี ส่ ว นร่ว มจากทุ กฝุ า ยที่ เ กี่ย วข้อ งในการ
ดาเนินงาน
6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทารายงานสรุปผลการทางานและรายงาน
การเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจาทุกปี
6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของ
สถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจาทุกปี
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7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม
7.1 สภาสถาบั น ประเมิ น ผลการบริหารงานของสถาบั น และผู้ บ ริหารตามที่ ระบุ ไ ว้ ในกฎหมายหรื อ
พระราชบัญญัติของสถาบัน และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหารและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ทาร่วมกันระหว่างสภาสถาบันและผู้บริหาร
7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้หลั กการที่
มุ่ ง เน้ น การให้ข้ อ เสนอแนะเชิ ง สร้า งสรรค์ น าผลการประเมิ น ไปใช้ ใ นการพั ฒ นา หรือ ปรั บ ปรุ ง สถาบั น ให้
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
7.3 ผู้บริหารมีการนาผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ จัดทาแผนการ
บริหารงาน และรายงานผลการดาเนินงานต่อสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2 และ ก.พ.ร. 15.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบัน
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
สถาบั น อุด มศึกษามี ความสามารถในเชิ งแข่ง ขัน สู ง สุ ด กระบวนการในการบริหารจั ด การความรู้ในสถาบั น
ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกาหนด
แนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน
ให้ดียิ่งขึ้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับมหาวิทยาลัย และสาขาวิชา) :
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั อย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit
Knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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เกณฑ์การประเมิน (ระดับมหาวิทยาลัย และสาขาวิชา) :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน (หน่วยงานสนับสนุน) :
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานให้ครอบคลุมพันธกิจ อย่างน้อย 1 พันธกิจ
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั อย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit
Knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
1.1 สถาบันควรศึกษาเปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน ว่ามี
ประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นสาคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อนามาใช้ในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกาหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อานวยการ หัวหน้างาน ที่กากับดูแลด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
1.3 สถาบั น ควรมีเปู า หมายในการจั ด การความรู้ โดยเน้ น เรื่องการพั ฒ นาทั กษะความสามารถของ
บุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย รวมทั้ง
ประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบัน เป็นต้น
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
2.1 กลุ่มเปูาหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทั กษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย อย่าง
น้อยควรเป็นบุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์ หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น
2.2 สถาบันควรกาหนดนโยบายให้มีการสารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือนักศึกษา
ในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
สาขาวิชานั้นๆ เพื่อนามากาหนดเป็นประเด็นสาหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงานทางด้าน
วิจัย รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวั ตกรรม อย่างสม่าเสมอผ่าน
เวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัต กรรม
ดังกล่าว
3.2 สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน เช่น การส่งเสริมให้มี
ชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน
เพื่อให้เกิดวัฒ นธรรมการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้า น
งบประมาณ เวลา สถานที่
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4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ม าพั ฒ นาและจั ด เก็บ อย่ า งเป็ น ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็ น ลายลั กษณ์ อักษร (Explicit
Knowledge)
4.1 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่
ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย
4.2 ควรมีการใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพการบริหารจัด การ และ
เผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแ ก่ผู้เป็น
เจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5.1 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบควรวิ เ คราะห์ ความรู้ จ ากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ากแหล่ ง ต่ า งๆ เช่ น นวั ต กรรมที่ ไ ด้ จ าก
การจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม นามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่
เป็นกลุ่มเปูาหมาย
5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้และ
เปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
5.3 มีกลไกการนาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุง
และพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน
5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเปูาประสงค์ที่กาหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3, ก.พ.ร.14.1 และ ก.พ.ร.
14.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุก
ระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน
ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมิน
จากความพึงพอใจของผู้ใช้
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มี ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารและการตั ด สิ น ใจตามพั น ธกิจ ของสถาบั น โดยอย่ า งน้ อยต้ อ ง
ครอบคลุม การจัด การเรีย นการสอน การวิจั ย การบริหารจั ด การ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
1.1 สถาบั นควรตั้งคณะกรรมการจั ดทาแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้ วยผู้บ ริหารด้านระบบ
สารสนเทศของสถาบันและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
1.3 ระบบสารสนเทศที่นาเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็น
อย่างน้อย
- วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทางานของระบบแต่ละระบบ
- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่นาเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทัง้ Hardware Software (System
Software และ Application Software) Database Peopleware และ Facilities อื่นๆ
- งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ
- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ
- การจัดลาดับความสาคัญของระบบสารสนเทศ
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่นาข้อมูลจากระบบสารสนเทศใน
การดาเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็น
สารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของสถาบันได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้าน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการด้านอื่นๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาในการเก็บ
แบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใช้ระบบ
หรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น
3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของสถาบันควรดาเนินการประเมินความพึงใจของผู้ ใช้ระบบ
สารสนเทศเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.1 กาหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบ
สารสนเทศ
4.2 นาผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทาแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว
4.4 ดาเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กาหนด
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
มี ก ารส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบ ายตัวบ่ ง ชี้ : เพื่ อให้ส ถาบัน อุดมศึกษามี ระบบบริหารความเสี่ ย ง โดยการบริหารและควบคุมปั จ จั ย
กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน
เช่น ชื่อเสียง และการฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิ ภาพ ประสิทธิผล หรือ
ความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและ
ควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการปูองกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อ
ปูองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิ น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงาน
ต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย
ของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับมหาวิทยาลัย) :
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ย งด้า นการปฏิบัติ งาน เช่ น ความเสี่ ยงของกระบวนการบริหารหลั กสูต ร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสีย่ งด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน) :
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ย งด้า นการปฏิบัติ งาน เช่ น ความเสี่ ยงของกระบวนการบริหารหลั กสูต ร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสีย่ งด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการประเมิน ที่
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความ
มั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ ยง หรือ
ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
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ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
1. มีการเสียชีวิตและถูกทาร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายใน
สถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถปูองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และ
เกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น
3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้ านการเงินจนทาให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง
** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมินเป็น
ศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น
การไม่เข้าข่ายที่ทาให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปูองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบ
สาหรับความเสี่ยงที่ทาให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดาเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปูองกัน) ของสถาบัน
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กาหนดไว้
ล่วงหน้า
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบ
ในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน
1.2 มีการระบุรายละเอียดการทางานของคณะกรรมการหรือคณะทางาน เช่น นโยบายหรือแนวทางใน
การดาเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทางานฯ
อย่างสม่าเสมอ
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
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- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
2.1 วิเคราะห์และระบุ ความเสี่ ยงพร้อมปั จจั ย ที่ ก่อให้เกิด ความเสี่ย งที่ส่ ง ผลกระทบหรือสร้า งความ
เสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายในการบริหารการศึกษา
2.2 ประเด็ นความเสี่ย งที่นามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่ มีโอกาสเกิด ขึ้นและส่งผล
กระทบต่อสถาบันด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิต บุคลากร และทรัพย์สินของ
สถาบันเป็นสาคัญ
2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน อาคาร
สถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น
2.4 จัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกาหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่า
ได้
3.2 ควรมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต หรือ
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน
3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ย ง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าว
เกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน ฐานะการเงิน
ขวัญกาลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
4.1 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย โดยต้องกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่
จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถาบัน และดาเนินการแก้ไข ลด หรือปูองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม
4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลด
หรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น
ชื่อเสียง การฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความ
คุ้มค่า คุณค่า)
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดาเนินงานและประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาเนินงานต่อสภาสถาบัน
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ ความเสี่ยง
และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบั น รวมทั้ง ความเสี่ย งใหม่ จ ากนโยบาย หรือสภาพแวดล้ อมทางการศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหน่วยงานกากับ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ.12)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดาเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบั นอุดมศึกษา กาหนดระบบกลไกและ
กระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกากับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
การควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึ กษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการพัฒนา
สถาบันอย่างยั่งยืน
การประเมินผลความสาเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบั นจะมุ่งเน้นการประเมิ น
คุณภาพในการกาหนดทิศทางกากับดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถาบั นอุดมศึกษาตามหน้าที่และ
บทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดาเนินงานตามมติการประชุม
สภาสถาบันอุดมศึกษา
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดาเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)
ในที่นี้อ้างอิงได้จากตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 7.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
ครบถ้วน และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกาหนดหรือทบทวนนโยบายกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้ ง ทบทวนกรอบทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามหน้ า ที่ แ ละบทบาทของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดาเนินการตามระบบการกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
โดยมีเอกสารหรือหลั กฐานหรือรายงานหรือบัน ทึกการประชุม ที่แสดงให้เห็นว่า สภาสถาบั น ได้ กาหนดให้มี
กระบวนการที่ เ ป็ น รู ป ธรรมในการจั ด การ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การควบคุ ม และตรวจสอบการด าเนิ น งานของ
สถาบันอุดมศึกษา
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า สภาสถาบันมีการติดตามผลการดาเนินงานสาคัญ อาทิ ด้าน
นโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดาเนินงานตามภารกิจ
หลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมติสภาสถาบัน
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสภาสถาบันที่กาหนดให้มีระบบการประเมินตนเอง
และมีการดาเนินงานตามระบบนั้น
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5. รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านมา
6. รายงานการสั ง เคราะห์ ม ติ ห รื อ นโยบาย รวมทั้ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการตั ด สิ น ใจของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา
7. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การประเมินตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผล
สาเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบันอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจาปี ความสามารถในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลผู้บริหาร โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ในที่นี้อ้างอิงได้จากตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 7.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกาหนดหรือทบทวนนโยบายกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้ ง ทบทวนกรอบทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามหน้ า ที่ แ ละบทบาทของ ผู้ บ ริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษา
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดาเนินการตามระบบการกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถาบัน ได้กาหนดให้มี
กระบวนการที่ เ ป็ น รู ป ธรรมในการจั ด การ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การควบคุ ม และตรวจสอบการด าเนิ น งาน ของ
สถาบันอุดมศึกษา
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถาบันมีการติดตามผลการดาเนินงานสาคัญ เช่น
ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดาเนินงาน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมติสภาสถาบัน
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถาบัน อุดมศึกษาที่กาหนดให้มีระบบการประเมิน
ผู้บริหาร โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้งและมีการดาเนินงานตามระบบนั้น
5. รายงานการสังเคราะห์ม ติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิด ขึ้นจากการตั ดสินใจของผู้ บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงิ น และงบประมาณเป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ไม่ ว่ า แหล่ ง เงิ น ทุ น ของ
สถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สาหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของสถาบัน
เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัยบริการทางวิชาการ ค่า
เช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทาง
การเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้
สาหรับ การผลิ ตบั ณ ฑิต ต่ อหัว จาแนกตามกลุ่ ม สาขา รายได้ ทั้ง หมดของสถาบัน หลัง จากหักงบ (ค่า ใช้จ่ า ย)
ดาเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่
ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหาร
จัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1 และ ก.พ.ร. 8)
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1 และ ก.พ.ร. 8)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมี
แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันให้สามารถดาเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน ทั้ง จากงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้อื่นๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
ครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียด
การใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
สถาบันได้
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
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หมายเหตุ :
แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์แต่
ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนใน
ระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นมูลค่า รวมทั้งมี การวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
หลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่ดาเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน และทาการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการดาเนินการ
ตามแผน และ กาหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน
เงินบริจาค หรือสถาบันจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ก่อนที่จะนาข้อมู ลเหล่านั้นมาจัดท า
งบประมาณประจาปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ
2. มี แ นวทางจั ด หาทรัพ ยากรทางด้ า นการเงิ น หลั กเกณฑ์ ก ารจั ด สรร และการวางแผนการใช้ เงิ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.1 มีแนวทางการจั ดหาแหล่งเงินทุ นที่ เหมาะสมกับลักษณะของค่า ใช้จ่ ายหรือเงิน ทุน และเพีย งพอ
สาหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเปูาหมาย
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้าและได้รับการยอมรับโดยทั่วไป
ของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวนความเหมาะสมของ
หลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ สาหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้าน
ให้เป็นไปตามเปูาหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทาให้รายได้ รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทางบประมาณประจาปีที่แตกต่างกันได้แต่
อย่ า งไรก็ต ามหลั งจากได้ มี การจั ด ท างบประมาณประจ าปี เสร็จ แล้ วก่อนที่จ ะน างบประมาณประจ าปี เสนอ
สภาสถาบันควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่างๆดังนี้
- งบประมาณประจาปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีที่กาหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของสถาบันแล้ว งบประมาณประจาปีในแต่ละพันธกิจมีความเพียงพอมากน้อย
เพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาสถาบันแล้ว งบประมาณประจาปีสาหรับการพัฒนาบุคลากรมีความ
เหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
มีการจัดทารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็นระบบ
อย่ า งน้ อ ยทุ ก 6 เดื อ น ปี ล ะ 2 ครั้ ง เพื่ อ จะได้ รู้ถึ ง สถานะของเงิ น รายได้ หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยแล้ ว สถานศึ ก ษามี
งบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของสถาบันในช่วงถัดไป มีการนารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร
ของสถาบัน และสภาสถาบัน
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
5.1 จัดทารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็นรายงานที่แจ้งให้
ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการทางานอย่างไรบ้าง มี
งบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร
5.2 มีการจัดทาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา
5.3 มีการจัดทารายงานการลงทุนของสถาบัน
5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
6.1 สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีสานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วควรจัดให้มี
ผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจาทุกปี สาหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้นหากสานักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้าตรวจสอบเป็นประจาทุกปีควรจัดให้มี
ผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจาทุกปี
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6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายใน อย่าง
เป็นทางการ
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้เงิน
จัดทารายงานต่างๆที่เป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และนาข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ
หน่วยงาน
7.2 มีการนารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่กาหนด
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ์ และผลกระทบที่
เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมี
กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for
Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมิ นคุณ ภาพภายนอกระดั บ อุด มศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านั กงานรับ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1 และ ก.พ.ร. 7.1)
9.1.1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15 และ ก.พ.ร.7.2)
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1 และ ก.พ.ร. 7.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพั ฒ นาการดาเนิ น งานของสถาบั น ให้เป็ น ไปตามนโยบาย
เปูาประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพ
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่
เป็นแบบอย่างที่ดี การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึก ษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้ งนี้ เพื่ อเป็น หลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า สถาบั นสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสถาบัน) :
1. มีระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพั นธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อสภาสถาบันและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online และ 3) การนาผลการประเมิน
คุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน (ระดับสถาบัน) :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสาขาวิชา / สานักบริการการศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา) :
1. มีระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพั นธกิจและ
พัฒนาการของสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน
3. มี ก ารก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ เ พิ่ ม เติ ม ตามอัต ลั ก ษณ์ ข องสาขาวิ ช า / หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น และมี ผ ลการ
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน
6. มีการนาข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปใช้สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสาขาวิชาและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา
8. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันภายในสถาบัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน (ระดับสาขาวิชา / สานักบริการการศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา) :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 หรือ 6
7 หรือ 8 ข้อ
ข้อ

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

142

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) :
1. มีระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพั นธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงานสนับสนุน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสนับสนุน
3. มีการกาหนดตัว บ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานสนับสนุ น และมีผลการดาเนินการตาม
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงานสนับสนุน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานสนับสนุน
6. มีการนาข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปใช้สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
7. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดย
อาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบัน
พัฒนาขึ้นเอง
1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดาเนินการเป็น
ประจา โดยเริ่มจากการวางแผน การดาเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้
การดาเนินภารกิจบรรลุเปูาประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.3 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มีการประกัน
คุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล
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2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ต้องให้ความสาคัญและกาหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.2 มี ห น่ ว ยงานหรื อคณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบการจั ด ระบบการประกั น คุ ณ ภาพพร้ อ มทั้ ง ก าหนด
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชา ถึง
ระดับสถาบัน เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชากาหนด
2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกากับการดาเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
3.1 สถาบันอาจกาหนดมาตรฐานและกาหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานของสถาบันเพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของสถาบันควรชี้วัดคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วนทั้งปัจจัย
นาเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์
3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตามเปูาหมายของ
ตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่นาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบันและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online และ 3) การนาผลการประเมิน
คุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
4.1 มีการด าเนิ น การตามระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในที่ส มบูรณ์ ครบถ้ว น โดยมี การ
กาหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดาเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
4.2 มีการนาวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดาเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มีการจัด ทารายงานประจ าปี ที่เป็น รายงานประเมิ น คุณ ภาพที่ มีข้อมูล ครบถ้วนตามที่ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พร้อมทั้งเสนอมาตรการ
และแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้ต้นสัง กัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน
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5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นาผลจากการประเมินคุณภาพ
มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดาเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ /
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมี
เปูาหมายให้ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
สถาบันควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถนาเสนอข้อมูลประกอบการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ ถูกต้อง เป็นปั จจุ บันครบทั้ง 9 องค์ป ระกอบคุณ ภาพ และสามารถใช้ ร่วมกัน ได้ ทั้ง ระดั บบุ คคล
ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้ บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจ
ของสถาบัน เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของสถาบัน ได้เข้ามีมาส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมกาหนดตัวบ่งชี้และเปูาหมาย การให้
ข้อมูลปูอนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับสถาบันในการดาเนินกิจกรรมต่างๆด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน
8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ทั้งในส่วนของระดับสถาบันหรือคณะวิชา
และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ
8.2 มี การท างานด้ า นการประกัน คุ ณ ภาพร่ ว มกั น ในเครื อข่า ย มี ผ ลการปฏิบั ติ ง านที่ ชั ด เจน และมี
พัฒนาการด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
9. มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี หรืองานวิ จั ย ด้ า นการประกัน คุณ ภาพการศึกษาที่ หน่ ว ยงานพั ฒ นาขึ้น และเผยแพร่ใ ห้
หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน และให้
หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์
9.3 มี การวิ จั ย สถาบั น ด้ า นการประกัน คุณ ภาพการศึกษา และน าผลไปพั ฒ นางานด้ า นการประกั น
คุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. 15 และ ก.พ.ร. 7.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไว้
ว่า “...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกาหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปัจจัย
นาเข้าและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดาเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนั้น ในการประเมินตัว
บ่งชี้นี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องทาการประเมินใหม่
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

สูตรการคานวณ :
ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
จานวนปี
หมายเหตุ :
ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดับสถาบัน ตามที่ หน่วยงานต้น
สังกัดกาหนด ย้อนหลัง 3 ปี ทั้งนี้ สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เริ่มใช้คะแนน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น
ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553
ประเมินปี 2555 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2553
ประเมินปี 2556 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2555, 2554 และ 2553
สาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2553 ซึ่งเป็นปีแรกที่ใช้เกณฑ์การ
ประเมินใหม่ จึง ให้นาคะแนนที่ได้จากการเฉลี่ยคะแนนรวมของทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ(ตาราง ส 1
สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ) มาบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีย้อนหลังเป็นคะแนนของตัว
บ่งชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เช่นเดียวกับการประเมินภายนอก)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด จานวน 3 ปี
ก่อนปีที่ประเมิน
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องค์ประกอบที่ 10 การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการวาง
แผนการจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความร่วมมือกับทุกฝุาย และ
การติดตามประเมินผลตามแนวทางการดาเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การกาหนดนโยบายจัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร
สิ่งอานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยา
เสพติด
3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝุายในการดาเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5. กากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
หมายเหตุ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ครบทั้ง 5 ข้อ

ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น และไม่นา
คะแนนเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ประกอบ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. สถานศึกษาดาเนินการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3
ดี (3D)
2. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน
3. ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวกที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ มีโครงสร้างสาระการเรียนรู้ แผนกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)
5. มีการนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างสรรค์นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย
3 ดี (3D) ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
6. มีกลไกในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม 3 ดี (3D)
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. มีระบบ กลไกและแผนการกากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน พร้อมรายงานผลการติดตามประเมินผล
และการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร สิ่งอานวยความสะดวก การสร้างและ
การพัฒนาเครือข่าย การกากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน
4. รายงานผลการดาเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนาผลไปพัฒนาปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพ
ในสิทธิของผู้อื่น มีวินัย มีความประหยัด มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต รู้และตระหนักในโทษภัยของยาเสพ
ติด สร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ ตลอดจนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
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) สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยยกเว้นการดาเนินงานตามหมายเหตุของตัวบ่งชี้นี้ที่ระบุว่า “การจัด
กิจ กรรมที่มีนัก ศึก ษาเข้ า ร่ว มกิจ กรรมอย่า งน้ อ ยร้อ ยละ 20 ของจ านวนนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรีทั้งสถาบั น ” เนื่อ งจาก มสธ. เป็ น
มหาวิทยาลัยเปิด มีนักศึกษาจานวนมาก การปฏิบัติอาจทาได้ยาก หรือหากจะทาก็จะต้องใช้งบประมาณจานวนมาก ทั้งนี้ จานวนนิสิต
นัก ศึก ษาที่เข้ า ร่ว มกิจ กรรมให้ เป็ นไปตามดุ ลพินิจ ของมหาวิทยาลั ย ฯ (ตามหนั งสือ จาก สกอ. ที่ ศธ 0506(3) / 14972 ลงวันที่ 13
พฤศจิกายน 2552 และได้นาเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 4 / 2552
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านการ
ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
2. รายงานผลการเข้าร่วมโครงการของนิสิตนักศึกษา
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
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บทที่ 3
แนวทางการจัดทารายงานประเมินตนเอง
จุ ด มุ่ ง หมายของการจั ด ท ารายงานประเมิ น ตนเอง เพื่ อ ตรวจสอบและประเมิ น การด าเนิ น งานของ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยได้
ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้
อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานประเมินตนเอง
การจัดทารายงานประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1. เพื่อให้ดาเนินการตามมาตรา 48 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบสัมฤทธิผลในการดาเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง
สาหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการดาเนินงานในปีต่อไป
3. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยมีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

องค์ประกอบของเนื้อหาในรายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเองที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น มีองค์ประกอบหลักของเนื้อหาจาแนกออกเป็น
4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมิน และส่วนที่ 4 ภาคผนวก
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รูปแบบของรายงานการประเมินตนเอง
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป
 ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
 จุดเน้น (เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี)
 โครงสร้างการบริหารงาน
 นักศึกษา หลักสูตร บุคลากร และงบประมาณ
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 การพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินในรอบปีที่ผา่ นมา
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนที่เขียนถึงการดาเนินงานหรือเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมิน
คุณภาพภายนอกตามแผนที่กาหนดไว้ โดยมีรูปแบบการนาเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและที่เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ควรเขียนให้สั้น กะทัดรัด โดยยึดการอ้างอิง
จากแหล่ ง ข้อ มู ล ต่ า งๆ ประกอบลั กษณะการเขีย นรายงาน เป็ น การบรรยาย สั ง เคราะห์ และการประเมิ น
ประสิ ท ธิ ผ ลตามเกณฑ์ ที่ ชี้ ใ ห้เห็ น ถึง การประกัน คุณ ภาพของสาขาวิ ช า/หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น /มหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงานต่อไปนี้
 กิจกรรมที่สาขาวิชา/หน่วยงานสนับสนุน/มหาวิทยาลัยดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
 การประเมินผลตามเกณฑ์
 การประเมินผลเทียบกับเปูาหมายในตัวบ่งชีน้ ั้นๆ
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมิน
เป็นสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแก้ไข
หรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น การเขียนรายงานในบทนี้ จะเป็นการสังเคราะห์และการประเมินเพื่อ
รายงานสรุปผลสาเร็จของการดาเนินงานการประกันคุณภาพของสาขาวิชา/หน่วยงานสนับสนุน/มหาวิทยาลัย
ตามองค์ประกอบคุณภาพและตามมาตรฐานการอุดมศึกษา รายงานบทนี้ประกอบด้วย
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 การรายงานตัวเลขในตารางต่อไปนี้
ตาราง ส 1 (ตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ)
ตาราง ส 2 (ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ)
ตาราง ส 3 (ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา)
ตาราง ส 4 (ตารางสรุปผลการประเมินเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ)
ตาราง ส 5 (ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา)
หมายเหตุ : การรายงานตัวเลขในตาราง ส 1-ส 5 ใช้สาหรับหน่วยงานระดับ มหาวิทยาลัย
ส่วนสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน ให้รายงานตัวเลขเฉพาะในตาราง ส 1

 สรุปผลการประเมินรวมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาในภาพรวมของ
สาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน / มหาวิทยาลัย แยกตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
อาจเป็นการนาเสนอข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและ/หรือเป็นรายชื่อคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน

การคานวณและการกาหนดทศนิยม
 การคานวณผลการปฏิบัติงานของตัวบ่งชี้ หรือผลการประเมิน หากไม่เป็นเลขจานวนเต็มให้แสดงผล
โดยใช้ทศนิยม 2 หลัก และถ้าผลการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินมีทศนิยมมากกว่า 2 หลัก ให้ใช้หลักการปัด
เศษตามสากลโดยให้ปัดขึ้นจากทศนิยมตาแหน่งที่ 3 เช่น
69.9945 ปัดเป็น 69.99
69.9956 ปัดเป็น 70.00
 หากตัวบ่งชี้ใดไม่มีข้อมูล หรือไม่มีผลดาเนินการให้มีผลประเมินเป็น 0
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 ตัวอย่างการคานวณ (ตาราง ส.1)
องค์ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1
4 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2
4 ข้อ
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
ตามเกณฑ์ มสธ.
องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
4 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ร้อยละ 24
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ร้อยละ 48

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.1

5 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
ร้อยละ 80

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.3

4.00 คะแนน
ร้อยละ 40

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.4

ร้อยละ 80

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.5

ดัชนี 4.80

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)
-

8 ข้อ
4 ข้อ
3 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ




คะแนนการประเมิน

5.00
4.00
3.00
5.00
1
5.00
12.00
3
4.00

7
23
14
23
113
150
4
40
7
13
92
23

3 ข้อ
ร้อยละ 30.43




3.00
5.00

ร้อยละ 60.87



5.00

5 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ
5 ข้อ
4 ข้อ
ร้อยละ 75.33








4.00
5.00
5.00
5.00
4.00
3.77

4.00
ร้อยละ 10




4.00
1.00

ร้อยละ 53.84



2.69

4



4.00
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องค์ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย

รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2
ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2
ตามเกณฑ์ มสธ.
องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
5 ข้อ
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3
ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3
ตามเกณฑ์ มสธ.
องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
4 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
48,000
บาทต่อคน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.1
ร้อยละ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.2

ร้อยละ 16

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.3

ร้อยละ 8

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

การบรรลุเป้าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

คะแนนการประเมิน
36.00
8
4.50
51.46
13
3.96

6 ข้อ
5 ข้อ




4.00
4.00
8.00
2
4.00
8.00
2
4.00

1,380,000
23
2
23
3
23
1
23

7 ข้อ
5 ข้อ
60,000
บาทต่อคน
ร้อยละ 8.70





5.00
5.00
5.00



4.35

ร้อยละ 13.04



3.26

ร้อยละ 4.35



2.17

รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4
ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4
ตามเกณฑ์ มสธ.
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3
5.00
24.78
6
4.13

154

องค์ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
4 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
4 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.1
4 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.2
4 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.3
4 ข้อ
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5
ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5
ตามเกณฑ์ มสธ.
องค์ประกอบที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
4 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.1
4 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.2
4 ข้อ
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6
ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6
ตามเกณฑ์ มสธ.
องค์ประกอบที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
4 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
4 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4.1
4 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4.2
4 คะแนน
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7
ตามเกณฑ์ สกอ.

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)
-

5 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
4 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ






คะแนนการประเมิน

5.00
4.00
4.00
5.00
4.00
9.00
2
4.50
22.00
5
4.40

-

5 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ





5.00
4.00
5.00
5.00
1
5.00
14.00
3
4.67

-

6 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
6 ข้อ
4.00
4.00








4.00
3.00
4.00
5.00
4.00
4.00
16.00
4
4.00
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องค์ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย

รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7
ตามเกณฑ์ มสธ.
องค์ประกอบที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
6 ข้อ
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8
ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8
ตามเกณฑ์ มสธ.
องค์ประกอบที่ 9
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

-

6 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

คะแนนการประเมิน
24.00
6
4.00



4.00
4.00
1
4.00
4.00
1
4.00

-

7 ข้อ

นาคะแนนที่ได้จากเฉลีย่ คะแนนรวม
ทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบมาบันทึกไว้

รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9
ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9
ตามเกณฑ์ มสธ.
รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีต้ ามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีต้ ามเกณฑ์ มสธ.
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4.00
4.43
4.00
1
4.00
1
4.00
102.00
23
4.43
164.24
40
4.10
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 การแปลความหมายผลการประเมิน
กาหนดเกณฑ์ประเมินตั้งแต่ 1 – 5 กรณีที่ไม่มีการดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1
คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
ค่าระดับคะแนน
การแปลผล
0.00 – 1.50
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50
การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50
การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00
การดาเนินงานระดับดีมาก
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บทที่ 4
แนวทางการจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน (ซึ่งได้แก่ สาขาวิชา สานัก/สถาบัน กอง) และการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดั บ
หน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งผ่านการ
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือหลักสูตรขยายผลที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรม
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึก ษาภายในของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย 3
ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนก่อนตรวจเยี่ยม ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาจะจัดส่งคาสั่งการแต่งตั้ง
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมทั้งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้แก่กรรมการเพื่อให้
ศึกษารายงานดังกล่าวก่อนล่วงหน้าวันประเมินประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นคณะกรรมการประเมินต้องจัดทา
แผนการตรวจเยี่ยมพร้อมกาหนดวัน-เวลา รวมทั้งระบุข้อมูลด้วยว่าต้องการสัมภาษณ์บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือขอหลักฐานเพิ่มเติมในเรื่องใดๆบ้าง และส่งแผนตรวจเยี่ยมดังกล่าวให้กับหน่วยงานรับประเมินทราบ ก่อน
เข้าตรวจเยี่ยม
2. ขั้นตอนระหว่า งการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการลงพื้น ที่เพื่ อตรวจสอบสภาพจริงและสั ม ภาษณ์
บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินเบื้องต้นและรายงานผลการประเมินผลด้วยวาจาแก่
หน่วยงานรับประเมิน
3. ขั้นตอนหลังการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการจะต้องจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ และส่งให้แก่ศูนย์
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามกาหนดเวลา ดังนี้
3.1 การประเมินระดับหน่วยงาน คณะกรรมการส่งรายงานอย่างช้าไม่เกิน 15 วันหลังจากการตรวจ
เยี่ยม
3.2 การประเมินระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งรายงานอย่างช้าไม่เกิน 30 วันหลังจากการ
ตรวจเยี่ยม
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รูปแบบของรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา/หน่วยงานสนับสนุน
ประกอบด้วยสาระประมาณ 10-15 หน้า ดังนี้
1. รายนามคณะผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ..............................................................................
ประธานคณะผูป้ ระเมิน
2. ..............................................................................
ผู้ประเมิน
3. ..............................................................................
ผู้ประเมินและเลขานุการ
2. ชื่อหน่วยงานรับประเมิน ........................................................
3. วันเดือนปี ทีป่ ระเมิน.......................................................
4. วิธีการประเมิน
4.1 ศึกษารายงานประเมินตนเองของ............................................
4.2 ศึกษาเอกสารหลักฐานของตัวบ่งชีต้ ่างๆ
4.3 สัมภาษณ์บุคลากรและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้อง
4.3.1 ผู้บริหาร
4.3.2 กรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
4.3.3 ผู้ใช้บริการ/อื่นๆ............................................
5. ผลการประเมินคุณภาพ (ตามตารางแบบ ป.1)
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ประจาปีการศึกษา ..……..
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่.................
ตัวบ่งชี้ที่ …………
ตัวบ่งชี้ที่ …………

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ …………
ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ …………
ตามเกณฑ์ มสธ.
องค์ประกอบที่ …………
ตัวบ่งชี้ที่ …………
ตัวบ่งชี้ที่ …………
ตัวบ่งชี้ที่ …………
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ …………
ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ …………
ตามเกณฑ์ มสธ.
รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีต้ ามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีต้ ามเกณฑ์ มสธ.
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การบรรลุเป้าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

คะแนนการประเมิน

คะแนนที่ได้ หารด้วย
จานวนตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้ หารด้วย
จานวนตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้ หารด้วย
จานวนตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้ หารด้วย
จานวนตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้ หารด้วย
จานวนตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้ หารด้วย
จานวนตัวบ่งชี้
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6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหน่วยงานตามองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่......................................................................................................................................................
จุดเด่น
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

จุดที่ควรพัฒนา
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

องค์ประกอบที่......................................................................................................................................................
จุดเด่น
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

จุดที่ควรพัฒนา
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะผู้ประเมินในภาพรวม
.......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยบทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร ประมาณ 5-10 หน้า และสาระประมาณ 20-30 หน้า ดังนี้
1. ส่วนนา ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน คานา บทสรุปสาหรับผู้บริหาร รวมทั้งสารบัญเรื่อง สารบัญ
ตาราง (ถ้ามี)
2. ส่วนสาระ
2.1 บทนา ให้เขียนในลักษณะบรรยาย ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ดังนี้
2.1.1 ความเป็นมา และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2.1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
2.1.3 สภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
2.1.4 โครงสร้าง องค์การ และการบริหาร
2.1.5 หลักสูตร การเรียนการสอน
2.1.6 จานวนนักศึกษาและบุคลากร
2.1.7 งบประมาณ (แยกเป็นงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ)
2.2 องค์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการตรวจเยี่ยม ประกอบด้วยหัวข้อย่อย
ดังนี้
2.2.1 องค์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.2.2 รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
2.2.3 กระบวนการตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.2.4 กระบวนการจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ให้นาเสนอผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และตารางผลการ
ประเมินตามแบบ ป.1, ป.2, ป.3 และ ป.4 (สาหรับตารางการประเมินตามแบบ ป.1 – ป.4 ใช้การคานวณจาก
โปรแกรม Excel ซึ่งทางศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้จัดทาไว้แล้ว)
2.4 บทสรุป และข้อเสนอแนะในการพั ฒ นา ตลอดจนทิ ศทางการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
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3. ส่วนภาคผนวก
3.1 สถิติข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพ
3.2 ตารางการตรวจเยี่ยม
3.3 อื่นๆ
รูปแบบหรือบทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
บทสรุปผู้บริหารควรมีความยาวประมาณ 5 - 10 หน้า โดยอาจใช้รูปแบบ ดังนี้
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยโดยสังเขป
.......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

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

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
.......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ

จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

164

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
องค์ประกอบที่ 10 การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

จุดเด่น
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

จุดที่ควรพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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บทสรุป/ข้อสังเกตในภาพรวม
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนาเร่งด่วน 3 อันดับแรก
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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บรรณานุกรม
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2554). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนมกราคม 2554).
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR)
ระดับสาขาวิชา
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รายงานการประเมินตนเอง
ประจาปีการศึกษา 2553
(1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

สาขาวิชา .....................................................................
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
.....(เดือน ปี ที่จดั ทา).....

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

173

คานา
...................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงนาม.....................................................................
(....................................................................)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา......................................
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สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ภาคผนวก
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงาน
1.1 ชื่อหน่วยงาน
.........................................
1.2 ที่ตั้งหน่วยงาน
.........................................
1.3 ประวัติความเป็นมา
(โดยสังเขป)……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์หน่วยงาน
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผปู้ ระกอบ
อาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับผูส้ าเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอน
ทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นทีผ่ ู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชัน้ เรียนตามปกติ
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วิสัยทัศน์
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
3. โครงสร้างการบริหารงาน
3.1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
ประธานกรรมการ
ประจาสาขาวิชา
รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ประจาสาขาวิชาด้าน .......

ประจาสาขาวิชาด้าน .......

ประจาสาขาวิชาด้าน .......

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

177

3.2 ผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2553 ผู้บริหารสาขาวิชา…………… ประกอบด้วย
ตาแหน่งบริหาร
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
รองประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
เลขานุการสาขาวิชา

ชื่อ – สกุล

4. นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาเข้าใหม่ ........ คน นักศึกษาทัง้ หมดจานวน ........ คน และผูส้ าเร็จการศึกษา (ณ วันที่ ..........................) จานวน ........ คน จาแนกตาม
ระดับการศึกษา ดังนี้
หน่วย : คน
ระดับการศึกษา
1. ประกาศนียบัตร (ต่ากว่าปริญญาตรี)
2. ปริญญาตรี
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4. ปริญญาโท
5. ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : กองแผนงาน

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นักศึกษาเข้าใหม่
ปีการศึกษา 2553

นักศึกษาทั้งหมด
ปีการศึกษา 2553

ผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2553
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5. หลักสูตร
ในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชา………… มีหลักสูตรการศึกษาทีเ่ ปิดสอนทั้งสิ้น จานวน …… หลักสูตร จาแนกตามระดับการศึกษาได้ ดังนี้
ระดับการศึกษา

จานวน
หลักสูตร

1. ประกาศนียบัตร (ต่ากว่าปริญญาตรี)
2. ปริญญาตรี
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4. ปริญญาโท
5. ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : ฝุายพัฒนาหลักสูตร สานักวิชาการ
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6. บุคลากร
ในปีการศึกษา 2553 มีบุคลากรปฏิบัติการจาแนกได้ดังนี้
6.1 บุคลากรจาแนกตามประเภทบุคลากร
หน่วย : คน

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานชั่วคราวตาแหน่งอาจารย์ประจาพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลูกจ้างประจา
- ลูกจ้างประจางบประมาณแผ่นดิน
- ลูกจ้างประจางบประมาณเงินรายได้
- ลูกจ้างประจาลักษณะพิเศษ
ลูกจ้างชัว่ คราว
- ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน (เงินรายได้)
- ลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ (รายปี - งบประมาณแผ่นดิน)
รวม
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
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สายวิชาการ

สายสนับสนุน

รวม
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6.2 บุคลากรสายวิชาการ
หน่วย : คน
อาจารย์ประจา (คน)
ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ

วุฒิการศึกษา (คน)
ตรี
โท
เอก

อาจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ (คน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

อาจารย์ชั่วคราว (คน)
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

7. งบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณเงินรายได้

ที่มา : กองแผนงาน
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8. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชา…………… ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยได้
ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มีคณะกรรมการประกั นคุณภาพการศึกษาระดับ
สาขาวิชาทาหน้าที่กาหนดนโยบายการดาเนินงานประกันคุณภาพและสร้างความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพภายในด้วยการทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาและมหาวิท ยาลัย เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะดาเนินการประเมินตนเองและจัดทารายงาน
สาหรับรองรับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชา…………… ได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย
กาหนด รวม 9 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ ก.พ.ร. เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมรองรับต่อการประเมินคุณภาพภายนอก
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9. แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2553
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

องค์ประกอบที่.......................
ตัวบ่งชีท้ ี่.....................
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ.............
..............................................................
..............................................................
..............................................................

โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ชื่อโครงการ / กิจกรรม ..............................................
.....................................................................................
.....................................................................................
ผู้รับผิดชอบ ................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

รายการเอกสารอ้างอิง

องค์ประกอบที่.......................
ตัวบ่งชีท้ ี่.....................
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ.............
..............................................................
..............................................................
..............................................................
หมายเหตุ

-

ให้นาผลการประเมินตัวบ่งชี้ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ได้คะแนน เท่ากับ 1 มารายงาน หรืออาจนาข้อเสนอแนะที่มีนัยสาคัญมากาหนดโครงการ /กิจกรรม เพื่อใช้พัฒนา
หน่วยงานตามความเหมาะสม
ในกรณีที่สามารถดาเนินการพัฒนา / ปรับปรุงได้ตาม “โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา” ที่กาหนดไว้ โปรดระบุรายการเอกสารอ้างอิงด้วย
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเอง
การประเมินตนเองของสาขาวิชา........................มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2553 เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการ
ดาเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรีย นการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 - 30 มิถุนายน 2554)
และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552- 30 กันยายน 2553) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก
แต่เนื่องจากตัวบ่งชี้บางตัวไม่สอดคล้องกับบริบทการจัดการเรียนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย จึงได้ขอยกเว้นการประเมินหรือบางกรณีอาจ ขอประเมินเฉพาะระดับ
สถาบัน และใช้ผลประเมินของสถาบันเป็นผลประเมินระดับสาขาวิชา อย่างไรก็ตามเพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดาเนินงานจริงของมหาวิทยาลัย ในการประเมิ นครั้งนี้จึงได้เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้คุณภาพผนวกต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2553 มีดังนี้
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องค์ประกอบที่ .........................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่.........................................................................................................
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2553

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน

ค่าเปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน
*การบรรลุเปูาหมาย  = บรรลุเปูาหมาย X = ไม่บรรลุเปูาหมาย
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชา.................................................ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพ
เพิ่มเติมตามภารกิจของสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1)
ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน

 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ ........................
ตัวบ่งชี้ที่ …………
ตัวบ่งชี้ที่ …………
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่.............. ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่.............. ตามเกณฑ์ มสธ.
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คะแนนที่ได้หารด้วยจานวนตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้หารด้วยจานวนตัวบ่งชี้
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ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1) (ต่อ)
ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน

 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ ........................
ตัวบ่งชี้ที่ …………
ตัวบ่งชี้ที่ …………
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่.............. ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่.............. ตามเกณฑ์ มสธ.
รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีต้ ามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีต้ ามเกณฑ์ มสธ.
หมายเหตุ คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก

คะแนนที่ได้หารด้วยจานวนตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้หารด้วยจานวนตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้หารด้วยจานวนตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้หารด้วยจานวนตัวบ่งชี้
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การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
จุดแข็ง
1. ...........................................................

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

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

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................
นวัตกรรม (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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2.1. ................................................
2.2. ................................................
แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. ...........................................................

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

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

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................
นวัตกรรม (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

189

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
1. ...........................................................

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

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

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................
นวัตกรรม (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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2.1. ................................................
2.2. ................................................
แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
1. ...........................................................

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

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

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................
นวัตกรรม (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง
1. ...........................................................

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

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

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................
นวัตกรรม (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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2.1. ................................................
2.2. ................................................
แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. ...........................................................

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

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

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................
นวัตกรรม (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. ...........................................................

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

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

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................
นวัตกรรม (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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2.1. ................................................
2.2. ................................................
แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. ...........................................................

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

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

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................
นวัตกรรม (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. ...........................................................

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

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

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................
นวัตกรรม (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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2.1. ................................................
2.2. ................................................
แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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ภาคผนวก
- รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา.....................................................
- ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน
- อื่นๆ
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ภาคผนวก ข
แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR)
ระดับสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง
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รายงานการประเมินตนเอง
ประจาปีการศึกษา 2553
(1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

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

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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คานา
...................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงนาม.....................................................................
(....................................................................)
ผู้อานวยการสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง .......................................
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สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ภาคผนวก
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงาน
1.1 ชื่อหน่วยงาน
.........................................
1.2 ที่ตั้งหน่วยงาน
.........................................
1.3 ประวัติความเป็นมา
(โดยสังเขป)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์หน่วยงาน
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผปู้ ระกอบ
อาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับผูส้ าเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอน
ทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นทีผ่ ู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชัน้ เรียนตามปกติ

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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วิสัยทัศน์
................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์
................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
3. โครงสร้างการบริหารงาน
3.1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน

ผู้อานวยการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
รองผู้อานวยการ

หัวหน้าฝ่าย…….

หัวหน้าฝ่าย…….

หัวหน้าฝ่าย……

หัวหน้าฝ่าย……
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3.2 ผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2553 ผู้บริหารสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง …………… ประกอบด้วย
ตาแหน่งบริหาร
ผู้อานวยการสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง
รองผู้อานวยการสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง
เลขานุการสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง
หัวหน้าฝุาย..........................
หัวหน้าฝุาย..........................
หัวหน้าฝุาย..........................
หัวหน้าฝุาย..........................

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อ – สกุล
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4. บุคลากร
ในปีการศึกษา 2553 มีบุคลากรปฏิบัติการจาแนกได้ดังนี้
4.1 บุคลากรจาแนกตามประเภทบุคลากร
หน่วย : คน

ประเภทบุคลากร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

รวม

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานชั่วคราวตาแหน่งอาจารย์ประจาพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลูกจ้างประจา
- ลูกจ้างประจางบประมาณแผ่นดิน
- ลูกจ้างประจางบประมาณเงินรายได้
- ลูกจ้างประจาลักษณะพิเศษ
ลูกจ้างชัว่ คราว
- ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน (เงินรายได้)
- ลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ (รายปี - งบประมาณแผ่นดิน)
รวม
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ ...............
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4.2 บุคลากรสายวิชาการ (เฉพาะสานักทะเบียนและวัดผล และสานักเทคโนโลยีการศึกษา)
หน่วย : คน
อาจารย์ประจา (คน)
ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ

วุฒิการศึกษา (คน)
ตรี
โท
เอก

อาจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ (คน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

อาจารย์ชั่วคราว (คน)
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

5. งบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้
งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : กองแผนงาน

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วย : บาท
งบประมาณเงินรายได้

ศาสตราจารย์
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6. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง…………… ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 โดยได้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มีคณะกรรมก ารประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กองทาหน้าที่กาหนดนโนบายการดาเนินงานประกันคุณภาพและสร้างความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมอบหมายให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในด้วยการทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง
และมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นการศึกษาจะดาเนินการประเมินตนเองและจัดทารายงานสาหรับรองรับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ในปีการศึกษา 2553 สานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง…………… ได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด รวม 3 องค์ประกอบ (ในกรณีของบางสานัก / สถาบัน อาจมีองค์ประกอบคุณภาพที่ต้องรับการประเมินมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ ก.พ.ร. เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมรองรับต่อการประเมินคุณภาพภายนอก
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7. แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2553
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน
องค์ประกอบที่.......................
ตัวบ่งชีท้ ี่.....................
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ.............
..............................................................
..............................................................
..............................................................

โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา

กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

รายการเอกสารอ้างอิง

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ..............................................
.....................................................................................
.....................................................................................
ผู้รับผิดชอบ ................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

องค์ประกอบที่.......................
ตัวบ่งชีท้ ี่.....................
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ.............
..............................................................
..............................................................
..............................................................
หมายเหตุ

-

ให้นาผลการประเมินตัวบ่งชี้ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ได้คะแนน เท่ากับ 1 มารายงาน หรืออาจนาข้อเสนอแนะที่มีนัยสาคัญมากาหนดโครงการ /กิจกรรม เพื่อใช้พัฒนา
หน่วยงานตามความเหมาะสม
ในกรณีที่สามารถดาเนินการพัฒนา / ปรับปรุงได้ตาม “โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา” ที่กาหนดไว้ โปรดระบุรายการเอกสารอ้างอิงด้วย
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเอง
การประเมินตนเองของสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง........................มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2553 เพื่อให้สะท้อน
คุณภาพการดาเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 30 มิถุนายน 2554) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดาเนินงานจริงของมหาวิทยาลัย ในการประเมินครั้ง
นี้จึงได้เพิ่มเติมตัวบ่งชี้คุณภาพผนวกต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2553 มีดังนี้
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องค์ประกอบที่ .........................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่.........................................................................................................
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2553

การบรรลุ
เป้าหมาย

ค่าเปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน
*การบรรลุเปูาหมาย  = บรรลุเปูาหมาย X = ไม่บรรลุเปูาหมาย

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คะแนนการประเมิน

คะแนน 5
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ในปีการศึกษา 2553 สานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง.................................................ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้ง
ตัวบ่งชี้คุณภาพเพิ่มเติมตามภารกิจของสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1)
ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน

 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ ........................
ตัวบ่งชี้ที่ …………
ตัวบ่งชี้ที่ …………
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่.............. ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่.............. ตามเกณฑ์ มสธ.

คะแนนที่ได้หารด้วยจานวนตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้หารด้วยจานวนตัวบ่งชี้
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ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1) (ต่อ)
ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน

 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ ........................
ตัวบ่งชี้ที่ …………
ตัวบ่งชี้ที่ …………
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่.............. ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่.............. ตามเกณฑ์ มสธ.
รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีต้ ามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีต้ ามเกณฑ์ มสธ.
หมายเหตุ คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก
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คะแนนที่ได้หารด้วยจานวนตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้หารด้วยจานวนตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้หารด้วยจานวนตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้หารด้วยจานวนตัวบ่งชี้
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การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
จุดแข็ง
1. ...........................................................

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

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

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................
นวัตกรรม (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. ...........................................................

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

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

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................
นวัตกรรม (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2.1. ................................................
2.2. ................................................
แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. ...........................................................

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

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

2.1. ................................................
2.2. ................................................
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1. ................................................
1.2. ................................................

จุดที่ควรพัฒนา
1. ...........................................................
2. ...........................................................
นวัตกรรม (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

2.1. ................................................
2.2. ................................................
แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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ภาคผนวก
- รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง.....................................................
- ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน
- อื่นๆ

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ภาคผนวก ค
การจัดกลุ่มสาขาวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ในการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป สกอ. ได้แบ่งเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามกลุ่มสถาบัน และมีการกาหนดเกณฑ์เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งจาแนกออกเป็น 3
กลุ่มสาขาวิชา สาหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน 12 สาขาวิชา สามารถ
จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชาได้ดังต่อไปนี้
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
3. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
4. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
5. สาขาวิชานิติศาสตร์
6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
8. สาขาวิชารัฐศาสตร์
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ภาคผนวก ง
การกาหนดรหัสเอกสารอ้างอิง

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ความหมายรหัสเอกสารอ้างอิงระดับมหาวิทยาลัยและระดับสาขาวิชา/หน่วยงานสนับสนุน
เอกสารลาดับที่ 1

อักษรย่อของหน่วยงานที่จัดทา 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
17
18
19
20

ชื่อเต็ม
สาขาวิชา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สานัก, สถาบัน
สานักการศึกษาต่อเนื่อง
สานักคอมพิวเตอร์
สานักทะเบียนและวัดผล
สานักเทคโนโลยีการศึกษา
สานักบริการการศึกษา
สานักพิมพ์
สานักบัณฑิตศึกษา
สานักบรรณสารสนเทศ
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ชื่อย่อ
ศป.
ศษ.
วจ.
นต.
วส.
ศศ.
มศ.
สส.
รศ.
นศ.
วท.
พศ.
สศต.
สค.
สทว.
สทศ.
สบศ.
สพ.
สบฑ.
สบ.
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ที่
ชื่อเต็ม
21 สานักวิชาการ
22 สถาบันวิจัยและพัฒนา
กอง / หน่วยงานเทียบเท่า / ศูนย์
23 กองกลาง
24 กองคลัง
25 กองแผนงาน
26 กองพัสดุ
27 กองการเจ้าหน้าที่
28 หน่วยตรวจสอบภายใน
29 งานอาคารสถานที่
30 งานวิเทศน์สัมพันธ์
31 สานักงานสภามหาวิทยาลัย
32 ศูนย์สารสนเทศ
33 ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
34 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
35 ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
36 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช
37 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
38 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี
39 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
40 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย
41 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลาปาง
42 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
43 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
44 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
45 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
46 งานประสานงานศูนย์วิทยพัฒนา
หมายเหตุ

ชื่อย่อ
สว.
สวพ.
กก.
กค.
กผ.
กพ.
กจ.
ตสน.
อค.
วทส.
สภม.
ศสท.
ศส.
ศฝ.
ศปศ.*
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.

* ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบการจัดทา SAR ในระดับ
มหาวิทยาลัย
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