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บทที่ 1
นโยบายและกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
ความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545ได้กาหนดจุดมุ่งหมาย
และหลั ก การของการจั ด การศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพและมา ตรฐาน โดยก าหนดรายละเอี ย ดไว้ ใ น
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ
“ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก” เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กลไกในการผดุ ง รั ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีก ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทาหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ
1. วางระเบียบหรือออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดั บอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับ สนุน และพั ฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับ อุด มศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนาผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เปูาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
มี ก ารจั ด ท ารายงานประจ าปี ที่ เ ป็ น รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายในเสนอต่ อ สภาสถาบั น สกอ.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ สกอ. ต้องจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ และเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและตรวจสอบ
คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิ ท ยาลั ย โดยคานึ ง ถึง ความมุ่ ง หมาย หลั กการ และแนวการจั ด
การศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) ทาหน้ า ที่พัฒ นาหลั กเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทาการประเมินผลการจั ด
การศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ได้รับการประเมินภายนอกรอบแรก เมื่อปีการศึกษา 2546 และได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
ประจาปีการศึกษา 2549 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ.2555-2558) ซึ่งในการประเมินรอบสามของ สมศ. ยังคงหลักการสาคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกตามที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ซึ่ง สมศ. กาหนดตัวบ่งชี้ครอบคลุมทั้ง 4 มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
1. มาตรฐานว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
2. มาตรฐานว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
3. มาตรฐานว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
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นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคานึงถึงบริบทของ
มหาวิทยาลัยและความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่กากับดูแลด้านคุณภาพการศึกษา ได้แก่ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมทั้ง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดังนี้
1. พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับกระบวนการดาเนินการภายใน
ที่มีอยู่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา ท าหน้ า ที่ ว างระบบ ก าหนดมาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ค วบคุ ม คุ ณ ภาพ การตรวจสอบคุ ณ ภาพ
และการประเมินคุณภาพ
2. ส่งเสริมและสนับ สนุน ให้สาขาวิช า สานัก สถาบั น กอง และศูน ย์ต่างๆจัดตั้ งคณะกรรมการ หรือ
คณะทางานด้านคุณภาพขึ้นภายในหน่วยงาน เพื่อกระตุ้นให้มีการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างทั่วถึง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างระบบประกันคุณภาพ
ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝุายที่มีส่วนในการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น
5. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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การพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึดหลักการดาเนินงานเป็น 3 ขั้นตอนคือ
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพโดยมีการพัฒนารูปแบบระบบประกัน
คุ ณ ภาพให้ เ หมาะสมกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงจากภายนอก
และสามารถเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในและภายนอกได้ มหาวิทยาลัยจึงพัฒนาปรับปรุงกลไกการ
ประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถวัดผลลัพธ์การดาเนินงานที่ตอบสนองความต้องการจาก
ภายนอก ได้แก่ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้ใน
ระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาจุดเน้น หรือกลุ่มสถาบัน ของมหาวิทยาลัย คือกลุ่ม ข
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายถึง “สถาบันที่เ น้นการผลิตบั ณฑิตระดับปริ ญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี
ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ ”ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 10 / 2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
นอกจากนี้ เพื่อให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และสามารถจัด ทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษาได้ทันภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงได้กาหนด
แผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา
2554 ไว้ดังต่อไปนี้
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แผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจาปีการศึกษา 2554
เปรียบเทียบปีงบประมาณ
กับปีการศึกษา
ปีงบประมาณ

ก.ค. 54 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 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
การศึกษา)
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค.53– ก.ย. 54)
ปีงบประมาณถัดไป

ต.ค. 53
–
มิ.ย. 54

ปีการศึกษา 2554 (ก.ค. 54– มิ.ย. 55)

ปีการศึกษา

แผนกิจกรรม

ต.ค. 53
–
มิ.ย. 54

ก.ค. 54
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
54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
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
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แผนกิจกรรม

ต.ค. 53
–
มิ.ย. 54

ก.ค. 54
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
54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
การศึกษา)

2. เก็บข้อมูลส่วนกลางและเผยแพร่
ข้ อ มู ล เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาบนเว็ บ ไซต์ / CHA
QA Online
3. ผู้ร 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
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แผนกิจกรรม

ต.ค. 53
–
มิ.ย. 54

ก.ค. 54
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
54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
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. ประเ มิ น คุ ณภาพการ ศึ ก ษา
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
สภ ามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ าร ณ า
วางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปี
การศึกษาต่อไป
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ต.ค. 53
–
มิ.ย. 54

แผนกิจกรรม

ก.ค. 54
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
54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
การศึกษา)

14. ผู้ บ ริ ห ารทุ ก หน่ ว ยงานน าผล
การประเมิ น และข้ อ เสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมิ น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น
( ร ว ม ทั้ ง ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
สภามหาวิ ท ยาลั ย ) มาวางแผน
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
คุ ณ ภาพประจ าปี ผ่ า นระบบ
CHA QA Online ให้ สกอ.
ภายใน 120 วั น นั บ จากสิ้ น ปี
การศึกษา
หมายเหตุ

1.ปีการศึกษาของ มสธ.
2. ปีงบประมาณ

เริ่ม 1 กรกฎาคม
เริ่ม 1 ตุลาคม

สิ้นสุด 30 มิถุนายน ของปี พ.ศ. ถัดไป
สิ้นสุด 30 กันยายน ของปี พ.ศ. ถัดไป
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1. ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน ใช้ระยะเวลาดาเนินการ
ประมาณ 2-3 วัน
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1) คณะกรรมการประเมินระดับหน่วยงานสนับสนุน
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน
- เป็ น ผู้ ป ระเมิ น จากภายนอกหน่ ว ยงานที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รผู้ ป ระเมิ น ของ สกอ.
อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกหน่วยงานเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์
สูง ซึ่ง สามารถให้คาแนะนาที่ จะเป็น ประโยชน์อย่างยิ่ งต่อหน่วยงานที่รับ การประเมิ น อาจ
อนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายใน
หน่วยงานต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้
โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอกหน่วยงานก็ได้ โดยต้อง
เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้
หลักสูตรของ สกอ.
2) คณะกรรมการประเมินระดับสาขาวิชา
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย
1 คน ในกรณี ที่ ผู้ ป ระเมิ น จากภายนอกมหาวิท ยาลั ย เป็ น ผู้ ที่ มี ความรู้และประสบการณ์ สู ง
ซึ่งสามารถให้คาแนะนาที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ ไม่
ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัย
ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้
หลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ ในกรณีที่
เป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัยต้องอยู่นอกสังกัดสาขาวิชาที่ประเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้
ที่ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
3) คณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 5 คน
- เป็ น ผู้ป ระเมิ น จากภายนอกมหาวิ ทยาลั ยที่ ผ่ านการฝึ กอบรมหลั กสูต รผู้ป ระเมิ น ของ สกอ.
อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในกับภายนอก
การกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคานึงถึง
ความเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ของสกอ. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกของสมศ. และกรอบการประเมินผลของ
ก.พ.ร. เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการจัดเก็บข้อมูลและลดความซ้าซ้อนของการดาเนินงานโดยใช้ตัวบ่งชี้ตาม
องค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. เป็นหลักและเพิ่มเติมด้วยตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ ก.พ.ร. รายละเอียดการเชื่อมโยง
แสดงได้ ดังนี้
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ (1 + 2 = 3 ตัวบ่งชี้)
รหัส
1.1

สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

1.1

-

-

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน

-

16

-

O

ผลการบริหารสถาบันให้เกิด
อัตลักษณ์**

-

16.1

-

ผลการพัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณ์

-

16.2

-

ตัวบ่งชี้
กระบวนการพัฒนาแผน

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้

1.16

1.16.1
(สมศ. 16.1)

1.16.2
(สมศ. 16.2)

เจ้าภาพหลัก

การรายงานใน SAR
เจ้าภาพร่วม

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ

ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน

-

ปีงบประมาณ 2554
(1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)

ระดับมหาวิทยาลัย
- กองแผนงาน *
เกณฑ์ข้อ 1-8
ระดับหน่วยงาน
- ทุกหน่วยงาน
เกณฑ์ข้อ 1-8

-





O

ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

-



*

-

-

O

ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

-ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ
เกณฑ์ข้อ 1-2, 4-5
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
เกณฑ์ข้อ 3
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

-





-

-

(สกอ.)

(สมศ. 16)

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน

การให้ข้อมูล

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
**หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่สาขาวิชาดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ (ต่อ)
รหัส
1.17
(สมศ. 17)

ตัวบ่งชี้
ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน**

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

-

17

-

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
O

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน

การให้ข้อมูล
เจ้าภาพหลัก

ปีการศึกษา 2554
ระดับมหาวิทยาลัย
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55) -ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ
เกณฑ์ข้อ 1-2, 4-5
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
เกณฑ์ข้อ 3
ระดับหน่วยงาน
-ทุกสานัก / ศวน.
เกณฑ์ข้อ 1-5

การรายงานใน SAR
ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
- สว.*
- สทว.*
- สบศ.*
- สทศ.*
- สบ.*
- สพ.*
- สบฑ.*
- ศวน.*
10 แห่ง

เจ้าภาพร่วม
-

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ





-

-

-

-

- กก.

-

-

-

-

- กค.

1.17.1
(มสธ.)

ตัวบ่งชี้อัตลกษณ์ของ
P
หน่วยงานในสานักงาน
อธิการบดี *
1.17.1
ระดับความสาเร็จของการ
P
ปีการศึกษา 2554
กองกลาง
(มสธ. / กก.) พัฒนาการจัดการเอกสารใน
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)
เกณฑ์ข้อ 1-6
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(e – Document) *
1.17.1
ระดับความสาเร็จของการ
8
P
กองคลัง
ปีงบประมาณ 2554
(มสธ. / กค.) จัดทาต้นทุนต่อหน่วย
เกณฑ์
ข้อ 1-5
(1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)
ผลผลิต *
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
**หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่สาขาวิชาดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ (ต่อ)
รหัส
1.17.1
(มสธ. / กพ.)
1.17.1
(มสธ. / กผ.)
1.17.1
(มสธ. / กจ.)

ตัวบ่งชี้
ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบงานพัสดุของ
มหาวิทยาลัย *
กระบวนการพัฒนาแผน *

ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน *
1.17.1
ระดับความสาเร็จของการ
(มสธ. / สภม.) พัฒนาระบบงานสนับสนุน
การดาเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย *
1.17.1
ระดับความสาเร็จของการ
(มสธ. / อค.)
พัฒนาระบบคุณภาพการ
บริหารงานอาคารสถานที่ของ
มหาวิทยาลัย *
1.17.1
ระดับความสาเร็จของการ
(มสธ. /
พัฒนาระบบงานวิเทศ
วทส.)
สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย *
1.17.1
(มสธ. / งปศ.)

สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

-

-

-

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

1.1

-

-

P

2.4

-

-

P

-

-

-

P

-

-

-

-

-

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้

ระดับความสาเร็จของการ
ประสานงานเชิงนโยบายกับ
ศูนย์วิทยพัฒนา *
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงาน

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน

การให้ข้อมูล

การรายงานใน SAR
ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
- กพ.

เจ้าภาพหลัก

เจ้าภาพร่วม

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ

ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

กองพัสดุ
เกณฑ์ข้อ 1-5

-

-

-

ปีงบประมาณ 2554
(1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)
ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)
ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

กองแผนงาน
เกณฑ์ข้อ 1-8
กองการเจ้าหน้าที่
เกณฑ์ข้อ 1-7
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เกณฑ์ข้อ 1-5

-

-

-

-

- กผ.

-

-

-

-

- กจ.

-

-

-

-

- สภม.

P

ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

งานอาคารสถานที่
เกณฑ์ข้อ 1-5

-

-

-

-

- อค.

-

P

ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

งานวิเทศสัมพันธ์
เกณฑ์ข้อ 1-5

-

-

-

-

- วทส.

-

P

งานประสานศูนย์วทิ ยพัฒนา
ปีการศึกษา 2554
เกณฑ์ขอ้ 1-5
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

-

-

-

-

- งปศ.
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ (ต่อ)
รหัส

ตัวบ่งชี้

-

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

-

P

ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

ศูนย์สารสนเทศ
เกณฑ์ข้อ 1-8

-

-

-

-

- ศสท.

-

P

ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
เกณฑ์ข้อ 1-8

-

-

-

-

- ศส.

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สกอ.

สมศ.

1.17.1

ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย *
1.17.1
ระดับความสาเร็จของการ
(มสธ. / ศสท.)
พัฒนาระบบ Call Center
เพื่อการบริการนักศึกษาใน
ระบบการศึกษาทางไกล *
1.17.1
ระดับความสาเร็จของการ
(มสธ. / ศส.) พัฒนาระบบการให้บริการ
ลูกค้า *
รวม 1 + 2= 3 ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
(มสธ. / ตสน.)

ก.พ.ร.

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน

การให้ข้อมูล

การรายงานใน SAR

เจ้าภาพหลัก

เจ้าภาพร่วม

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ

ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

หน่วยตรวจสอบภายใน
เกณฑ์ข้อ 1-7

-

-

-

ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
- ตสน.

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (8 + 5 = 13 ตัวบ่งชี้)
รหัส
2.1
(สกอ.)

2.2
(สกอ.)

ตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

2.1

-

14

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

2.2

-

-

I

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน
ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)
ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

การให้ข้อมูล

การรายงานใน SAR

เจ้าภาพหลัก

เจ้าภาพร่วม

มหาวิทยาลัย

สานักวิชาการ
เกณฑ์ข้อ 1-2
ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ

สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 3-5
กองการเจ้าหน้าที่




ทุก
สาขาฯ




ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
-

- สทว.
- สทศ.
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ต่อ)
รหัส
2.3
(สกอ.)

2.4
(สกอ.)

2.5
(สกอ.)

หมายเหตุ

สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

อาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

2.3

-

-

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
I

ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
**

2.4

-

12

P

ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ **

2.5

-

-

I

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน
ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

การให้ข้อมูล

การรายงานใน SAR

เจ้าภาพหลัก

เจ้าภาพร่วม

มหาวิทยาลัย

ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ

กองการเจ้าหน้าที่



- สานักวิชาการ
ปีการศึกษา 2554
เกณฑ์ข้อ 1-7
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)
(สายวิชาการ)
- กองการเจ้าหน้าที่
เกณฑ์ข้อ 1-7
(สายสนับสนุน)
ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ - สานักบรรณสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2554
เกณฑ์ข้อ 1-3, 6-7
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)
- สานักเทคโนโลยีฯ
เกณฑ์ข้อ 2, 7
- สานักบริการการศึกษา
เกณฑ์ข้อ 3, 7
- สานักคอมพิวเตอร์
เกณฑ์ข้อ 1-4, 7
- งานอาคารสถานที่
เกณฑ์ข้อ 3, 5, 7
- สานักวิชาการ
เกณฑ์ข้อ 3, 7
- สานักบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์ข้อ 4
- กองการเจ้าหน้าที่
เกณฑ์ข้อ 4, 7
- สานักทะเบียนและวัดผล
เกณฑ์ข้อ 4, 7
- สถาบันวิจยั และพัฒนา
เกณฑ์ข้อ 6

* หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
** หมายถึง สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
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ทุก
สาขาฯ



ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
- สทว.
- สทศ.





-





-

- กจ.*

-
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ต่อ)
รหัส
2.6
(สกอ.)

2.7
(สกอ.)

2.8

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน

2.6

-

10
13

ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต

2.7

-

4.1.2

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

P

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน

การให้ข้อมูล

ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
-

เจ้าภาพหลัก

เจ้าภาพร่วม

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ

ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

สานักวิชาการ
เกณฑ์ข้อ 1





ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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
- สานักบริการการศึกษา
เกณฑ์ข้อ 4,5
สานักวิชาการ
เกณฑ์ข้อ 2 -4





-

-





-

- สบศ.

ระดับความสาเร็จของการ
2.8
O
ปีการศึกษา 2554
สานักบริการการศึกษา
เสริมสร้างคุณธรรม
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)
เกณฑ์ข้อ 1 -5
จริยธรรมที่จัดให้กบั
นักศึกษา **
หมายเหตุ ** หมายถึง สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
(สกอ.)

การรายงานใน SAR

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ต่อ)
รหัส
2.1
(สมศ. 1)

2.2
(สมศ. 2)

2.3
(สมศ.
3)

2.4
(สมศ. 4)

2.14
(สมศ. 14)

สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
คุณภาพของบัญฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ**
ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

-

1

4.1.1

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
O

-

2

-

O

ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

-

3

-

O

ปีปฏิทิน 2554
(1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54)

สานักบัณฑิตศึกษา

ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
การพัฒนาคณาจารย์

-

4

-

O

ปีปฏิทิน 2554
(1 ม.ค. 54 - 31ธ.ค. 54)

-

14

-

O

ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน
ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

การให้ข้อมูล

ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
-

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ









-

-

สาขาวิชา





-

-

สานักบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา





-

-

ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ

กองการเจ้าหน้าที่





-

- สทว.
- สทศ.

เจ้าภาพหลัก

เจ้าภาพร่วม

มหาวิทยาลัยได้รับยกเว้นการประเมิน
ตามหนังสือ สมศ. ที่ มศ 0002/(ว)786
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555
สถาบันวิจยั และพัฒนา
-

รวม 8 + 5 = 13 ตัวงชี้
หมายเหตุ ** หมายถึง สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554

การรายงานใน SAR
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบ่งชี้)
รหัส
3.1
(สกอ.)

3.2
(สกอ.)

สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

ระบบและกลไกการให้
คาปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร **

3.1

-

-

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา **

3.2

-

-

P

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน
ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

การให้ข้อมูล

การรายงานใน SAR

เจ้าภาพหลัก

เจ้าภาพร่วม

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ

สานักบริการการศึกษา
เกณฑ์ข้อ 1-7

- ศูนย์วิทยพัฒนา
เกณฑ์ข้อ 1, 6, 7
- ศูนย์สารสนเทศ
เกณฑ์ข้อ 2, 6, 7
- สานักทะเบียนและวัดผล
เกณฑ์ข้อ 2, 6, 7
- สานักบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์ข้อ 2, 6, 7
- สานักเทคโนโลยีการศึกษา
เกณฑ์ข้อ 2, 6, 7
- สานักวิชาการ
เกณฑ์ข้อ 3, 6, 7
- สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 5
- สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 3, 5, 6









ปีการศึกษา 2554
- สานักบริการการศึกษา
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55) เกณฑ์ข้อ 1-6
- ศูนย์วิทยพัฒนา
เกณฑ์ข้อ 1-6

ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
- สบศ.

-

- สบศ.
- ศวน.
10 แห่ง

รวม 2 ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ ** หมายถึง สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (3 + 3 = 6 ตัวบ่งชี้)
รหัส
4.1
(สกอ.)

4.2
(สกอ.)

4.3
(สกอ.)

4.5
(สมศ. 5)

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

4.1

-

-

ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์

4.2

-

4.2.1
4.2.2

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจยั
ประจา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่

4.3

-

-

5

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน

การให้ข้อมูล
เจ้าภาพหลัก

การรายงานใน SAR
เจ้าภาพร่วม

ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

สถาบันวิจยั และพัฒนา
เกณฑ์ข้อ 1, 3-8

P

ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

สถาบันวิจยั และพัฒนา

-

I

ปีงบประมาณ 2554
(1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)

สถาบันวิจยั และพัฒนา

-

O

ปีปฏิทิน 2554
(1 ม.ค. 54 - 31ธ.ค. 54)

สถาบันวิจยั และพัฒนา - สาขาวิชา
ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ - สทว.
- สทศ.

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงาน

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554

- สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 2
- สทว.
เกณฑ์ข้อ 2
- สทศ.
เกณฑ์ข้อ 2
- สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 2 และ 4
- สทว.
เกณฑ์ข้อ 2 และ 4
- สทศ.
เกณฑ์ข้อ 2 และ 4
- สานักวิชาการ
เกณฑ์ข้อ 5
- สาขาวิชา
- สทว.
- สทศ.

ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
- สวพ.
- สทว.
- สทศ.

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ









-

- สวพ.*
- สทว.
- สทศ.





-

- สวพ.
- สทว.
- สทศ.





-

- สวพ.
- สทว.
- สทศ.
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (ต่อ)
รหัส
4.6

สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์

-

6

-

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
O

ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ

-

7

-

O

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้

(สมศ. 6)

4.7
(สมศ. 7)

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน
ปีปฏิทิน 2554
(1 ม.ค. 54 - 31ธ.ค. 54)
ปีปฏิทิน 2554
(1 ม.ค. 54 - 31ธ.ค. 54)

การให้ข้อมูล
เจ้าภาพหลัก

การรายงานใน SAR
เจ้าภาพร่วม

สถาบันวิจยั และพัฒนา - สาขาวิชา
ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ - สทว.
- สทศ.
สานักวิชาการ
- สาขาวิชา
ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ - สวพ.
- สทว.
- สทศ.

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ









ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
- สวพ.
- สทว.
- สทศ.
- สวพ.
- สทว.
- สทศ.

รวม 3 + 3 = 6ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (2 + 3 = 5 ตัวบ่งชี้)
รหัส
5.1
(สกอ.)

ตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

5.1

-

-

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน
ปีงบประมาณ 2554
(1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)

การให้ข้อมูล
เจ้าภาพหลัก

เจ้าภาพร่วม

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ

กองแผนงาน
เกณฑ์ข้อ 1

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









- กองแผนงาน
ปีงบประมาณ 2554
(งบแผ่นดิน)
(1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)
เกณฑ์ข้อ 1-5
- สานักการศึกษาต่อเนือ่ ง
(งบเงินรายได้)
เกณฑ์ข้อ 1-5
หมายเหตุ ** หมายถึง สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
5.2

(สกอ.)

กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม **

5.2

-

-

P

การรายงานใน SAR
ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
-

-

-

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554

19

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (ต่อ)
รหัส
5.8

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัว
บ่งชี้

ชนิด
ของ
ตัว
สกอ. สมศ. ก.พ.ร. บ่งชี้

ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย

-

8

-

O

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก **

-

9

-

O

5.18
(สมศ.
18)
5.18.1
(สมศ.
18.1)

ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ

-

18

-

O

ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาสังคมประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน**

-

18.1

-

O

5.18.2
(สมศ.
18.2)

ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาสังคมประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน**

-

18.2

-

O

(สมศ.
8)

5.9
(สมศ.
9)

รวม 2 + 3 = 5 ตัวบ่งชี้

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554

รอบปีที่ใช้
นับผลงาน

การให้ข้อมูล
เจ้าภาพหลัก

การรายงานใน SAR

เจ้าภาพ
ร่วม

ทุก

มหาวิทยาลัย สาขา

ฯ

ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน

ระดับ
มหาวิทยาลัย
- กอง
แผนงาน
ระดับ
สาขาวิชา
- ทุก
สาขาวิชา
ปีงบประมาณ กองแผนงาน สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 1-5 เกณฑ์ขอ้
2554
1-5
(1 ต.ค. 53 30 ก.ย. 54)





-

-





-

-

ปีการศึกษา
2554
(1 ก.ค. 54 30 มิ.ย. 55)
ปีการศึกษา
2554
(1 ก.ค. 54 30 มิ.ย. 55)

ปีงบประมาณ
2554
(1 ต.ค. 53 30 ก.ย. 54)

ศูนย์ฯประกัน
คุณภาพฯ
เกณฑ์ข้อ 1-5

-





-

-

ศูนย์ฯประกัน
คุณภาพฯ
เกณฑ์ข้อ 1-5

-





-

-

20

หมายเหตุ ** หมายถึง สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 + 2 = 3 ตัวบ่งชี้)
รหัส
6.1
(สกอ.)

6.10
(สมศ. 10)

6.11
(สมศ. 11)

ตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
**
การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม **
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม **

สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

6.1

-

-

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

-

10

-

O

-

11

-

O

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน

การให้ข้อมูล
เจ้าภาพหลัก

การรายงานใน SAR
เจ้าภาพร่วม

สานักการศึกษาต่อเนื่อง - ศูนย์วิทยพัฒนา
เกณฑ์ข้อ 1-6
เกณฑ์ข้อ 3–4
- สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 2, 4-5
สานักการศึกษาต่อเนื่อง
ศูนย์วิทยพัฒนา
ปีงบประมาณ 2554
เกณฑ์ข้อ 1-5
(1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)
สานักการศึกษาต่อเนื่อง - ศูนย์วิทยพัฒนา
ปีงบประมาณ 2554
เกณฑ์ข้อ 1-5
- งานอาคารสถานที่
(1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)
เกณฑ์ข้อ 2-4
ปีงบประมาณ 2554
(1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)

รวม 1 + 2 = 3 ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นตัวบ่งชีอ้ ัตลักษณ์ของหน่วยงาน
** หมายถึง สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554

ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
สศต.*

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ









-

สศต.





-

สศต.
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4+2=6 ตัวบ่งชี้)
รหัส มสธ.
7.1
(สกอ.)

7.2
(สกอ.)

7.3
(สกอ.)

7.4
(สกอ.)

7.12

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

สกอ.

สมศ.

ก.พ.ร.

ภาวะผู้นาของสภาสถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน

7.1

-

9.1
9.2

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้

7.2

-

12

P

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ **
ระบบบริหารความเสี่ยง

7.3

-

11

P

7.4

-

9.2

P

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน

การให้ข้อมูล
เจ้าภาพหลัก

ระดับมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2554
- สานักงานสภามหาวิทยาลัย
(1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54) เกณฑ์ข้อ 1-7
ระดับหน่วยงาน
- ทุกหน่วยงาน
เกณฑ์ข้อ 1-7
ระดั
บมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2554
- ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ
(1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54) - ทุกสาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 1-5
ระดับหน่วยงาน
- ทุกหน่วยงาน
เกณฑ์ข้อ 1-5
สานักคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2554
เกณฑ์ข้อ 1-5
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)
ระดับมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2554
- กองแผนงาน
(1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54) เกณฑ์ข้อ 1-6
ระดับหน่วยงาน
- ทุกหน่วยงาน
เกณฑ์ข้อ 1-6
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2554
(1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)
กองแผนงาน
ปีงบประมาณ 2554
(1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)

การปฏิบัติตามบทบาท
12
O
หน้าที่ของสภาสถาบัน
7.13
การปฏิบัติตามบทบาท
13
O
(สมศ. 13) หน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
รวม 4+2=6 ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นตัวบ่งชีอ้ ัตลักษณ์ของหน่วยงาน
** หมายถึง สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
(สมศ. 12)

การรายงานใน SAR
ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน


เจ้าภาพร่วม

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ

-





-







-

-





-

สค.*

-







-

-



-

-

-

-







-

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้)
รหัส

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สกอ.

8.1
(สกอ.)

ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ **

สมศ.

ก.พ.ร.

8.1

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน
ปีงบประมาณ 2554
(1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)

การให้ข้อมูล
เจ้าภาพหลัก

การรายงานใน SAR
เจ้าภาพร่วม

ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ - กองคลัง
เกณฑ์ข้อ 1-2, 4,7
- กองแผนงาน
เกณฑ์ข้อ 1-3, 5, 7
- หน่วยตรวจสอบฯ
เกณฑ์ข้อ 6, 7

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ





ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
-

รวม 1 ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ ** หมายถึง สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1+1=2 ตัวบ่งชี้)
รหัส

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สกอ.

9.1
(สกอ.)

9.15
(สมศ. 15)

ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดย
ต้นสังกัด
(ให้นาคะแนนที่ได้จากการ
เฉลี่ยคะแนนรวมของทุกตัว
บ่งชี้ของทุกองค์ประกอบมา
บันทึกไว้)
รวม 1 + 1 = 2 ตัวบ่งชี้

สมศ.

9.1

ก.พ.ร.

6

15

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

O

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน
ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)
ปีการศึกษา 2554
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554

การให้ข้อมูล
เจ้าภาพหลัก

การรายงานใน SAR
เจ้าภาพร่วม

ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ - สาขาวิชา
เกณฑ์ข้อ 1-5, 9
- ทุกหน่วยงาน
เกณฑ์ข้อ 1-5, 8
ศูนย์ฯประกันคุณภาพฯ
ทุกหน่วยงาน

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ









ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน




-
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องค์ประกอบที่ 10 การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ***(2 ตัวบ่งชี้)
รหัส

ตัวบ่งชี้

ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้
สกอ.

10.1

สมศ.

ก.พ.ร.

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้
P

รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน

การบริหารจัดการ
99.1
ปีการศึกษา 2554
สถานศึกษา 3 ดี (3D) ***
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)
10.2
ผลที่เกิดกับผู้เรียนตาม
99.2
O
ปีการศึกษา 2554
นโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)
เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน ***
รวม 2 ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ *** ประเมินในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น และไม่นาคะแนนเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ประกอบ

การให้ข้อมูล

การรายงานใน SAR

เจ้าภาพหลัก

เจ้าภาพร่วม

มหาวิทยาลัย

ทุก
สาขาฯ

สานักบริการการศึกษา

-



-

สานักบริการการศึกษา

-



-

ทุก
เฉพาะ
หน่วยงาน หน่วยงาน
-

-

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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บทที่ 2
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชได้ ก าหนดระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
โดยค านึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ทั้ ง ในด้ า นการสอน วิ จั ย บริก ารวิ ช าการ และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารและการจัดการ ด้านการเงินด้านทรัพยากรสนับสนุนและด้านบุคลากร ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
ที่ ส า มา รถ ประ เมิ นผ ลทั้ ง เชิ งปั จจั ยน า เข้ าก ระบ วน กา รแล ะผ ลผ ลิ ต ของ อง ค์ ก รก า กั บ คุ ณ ภา พ
ซึ่งได้แก่สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาลอีก 1 องค์ประกอบ รวมเป็น 10
องค์ประกอบดังนี้

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

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

หมายเหตุ *** ประเมินในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น และไม่นาคะแนนเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ประกอบ

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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ระดับสาขาวิชา มีจานวน 9 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่
1. ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
6. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม 9 องค์ประกอบ

สกอ.
1
8
2
3
2
1
4
1
1
23

จานวนตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม
2
5
3
3
2
1
1
17

รวม
3
13
2
6
5
3
5
1
2
40

ระดับหน่วยงานสนับสนุน มีจานวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่
1. ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
7. การบริหารและการจัดการ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม 3 องค์ประกอบ

สกอ.
1
3
1
5

จานวนตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม
2
1
1
3

รวม
2
4
2
8

หมายเหตุ 1. ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมในองค์ประกอบที่ 1 ของหน่วยงานสนับสนุน ส่วนใหญ่หมายถึง ตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน แต่ทั้งนี้ อาจมีบางหน่วยงานที่มีตัวบ่งชี้อัตลักษณ์อยู่
ในองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องบริบทของหน่วยงานนั้น ๆ
2. หน่วยงานสนับสนุนบางหน่วยงานอาจเพิ่มเติมองค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้นอกเหนือจากที่
กาหนดข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
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องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุด เน้นที่อาจแตกต่างกัน 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) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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
ตัวบ่งชี้ 1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ 1.16 (สมศ. 16) ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
- ตัวบ่งชี้ 1.16.1 (สมศ. 16.1) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
- ตัวบ่งชี้ 1.16.2 (สมศ. 16.2) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ 1.17 (สมศ. 17) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. 17.1) ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี
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ตัวบ่งชี้ 1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สั ง คม และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ในการด าเนิ น พั น ธกิ จ หลั ก สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งมี
การกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบัน เพื่อให้สถาบันดาเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือ
จุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดาเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของสถาบัน
ในการพั ฒ นาแผนกลยุท ธ์ นอกเหนื อจากการพิ จ ารณาอัต ลั กษณ์ ห รือจุ ด เน้ น ของสถาบั น แล้ ว จะต้ อง
คานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานของสถาบันเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับมหาวิทยาลัย) :
1. มีการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ส อดคล้ องกับ นโยบายของสภาสถาบั น โดยการมี ส่ ว นร่ว มของบุ คลากร
ในสถาบั น และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น โดยเป็ น แผนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ าน
และพระราชบัญญัติสถาบัน 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 ด้านการเรียนการสอน
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. มี ก ารติ ด ตามผลการดาเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนปฏิ บั ติ ก ารประจาปี อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 2 ครั้ ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มี ก ารน าผลการพิ จ ารณา ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของสภาสถาบั น ไปปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ์
และแผนปฏิบัติการประจาปี
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
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เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน) :
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่ ว ยงาน และได้ รับความเห็นชอบจากผู้ บริหารหน่ วยงาน โดยเป็ นแผนที่เชื่ อมโยงกับ ปรัช ญา หรือปณิ ธ าน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จากผู้บริหารหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้
3.1 สาขาวิชาเน้นดาเนินการตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน
3.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาเน้นดาเนินการตามพันธกิจด้านการวิจัย
3.3 สานักการศึกษาต่อเนื่องเน้นดาเนินการตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
3.4 หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ เน้นดาเนินการตามพันธกิจด้านการสนับสนุน
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. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุ ทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
เกณฑ์การประเมิน (ระดับสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน) :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ระดับมหาวิทยาลัย
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน
และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบั น ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ จุ ด เน้ น ของกลุ่ ม สถาบั น กรอบแผนอุ ด มศึ กษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2
(พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2555)
1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันได้กาหนดปรัชญาหรือปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่
เริ่มต้น สถาบันควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของสถาบันหรือไม่
หากเหมาะสมต้องดาเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในสถาบันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณ์ทเี่ ปลี่ยนไปควรเป็นการกาหนด
ปรัช ญาหรือปณิ ธ านร่ว มกันทั้ ง ผู้ บริหาร อาจารย์ และเจ้ าหน้ า ที่ เพื่ อเป็ น ที่ ยอมรับของทุ กฝุ า ย อัน จะน าไปสู่
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
ที่เกี่ยวข้อง โดยทาตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธ์
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 การเรียนการสอน
การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
ที่สถาบันกาหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับ
ของทุกฝุาย อันจะนาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของสถาบัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
2.1 มีการชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเปูาหมายของ
กลยุทธ์ และมีการกาหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ
2.2 มี ก ารก าหนดเปู า หมายในการด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงานภายในและมี
การมอบหมายอย่างเป็นทางการ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุท ธ์ เป็ น แผนปฏิบัติ การประจ าปี ครบ 4 พั นธกิจ คือ ด้ านการเรีย นการสอน
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 มีการจัดทาแผนที่กลยุทธ์ (Strategic Map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฎิบัติการตาม
กระบวนการของ Balance Scorecard
3.2 มีการจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจาปี
ทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
4.1 มีการจัดทาตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเปูาหมาย (Target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิ บัติการประจาปี ทั้งนี้ ควรจัดทาพร้อมกับการจัดทาแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจาปี
4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตามตัวบ่งชี้
เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทาตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝุาย อันจะนาไปสู่ความร่วมมือ
ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเปูาหมายที่ได้กาหนดร่วมกัน
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
สถาบันควรจัดทาปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงาน
และสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม
6 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มีการพั ฒนาระบบการติด ตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบั ติการว่ าเป็นไปตามแผนหรือไม่และควรมี
การรายงานผลการดาเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเปูาหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น 3 เดือน หรือ
6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนาเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
และสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การดาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์กับค่าเปูาหมาย และนาผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารสถาบันและที่
ประชุมสภาสถาบันเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจาปี
8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิด ชอบในการด าเนิ นงานตามข้อเสนอแนะที่ได้ รับมา และมี การจัดท าแผน
การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
8.2 มีการนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ 1.16 (สมศ. 16) ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษา มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัย
เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นาองค์ ความรู้ การบริ การวิ ช าการแก่สั ง คมและการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การจั ด ตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาจึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน นาไปสู่การกาหนดเปูาหมายและแผนการปฏิบัติงาน
รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันแต่ละแห่งที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์
จากรายงานการประชุม กพอ. (ของ สมศ.) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ได้ปรับตัวบ่งชี้ที่ 16 ของ สมศ.
ออกเป็น 2 ตัว ได้แก่
ตัวบ่งชี้ 1.16.1 (สมศ.) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ 1.16.2 (สมศ.) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2554 จึง
กาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้
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ตัวบ่งชี้ 1.16.1 (สมศ. 16.1) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ **
** สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน /
พัน จ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิ บั ติงานที่ สอดคล้ องกับอัตลั กษณ์ ของมหาวิ ทยาลัย โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์
3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดาเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ / หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. ผู้เรียน / บุคลากร / สาขาวิชา / มหาวิทยาลัย ได้รับการยกย่อง
ในระดับชาติและ / หรือ
นานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลัษณ์ เช่น
โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
หมายเหตุ :
1. สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. สาขาวิชาจะต้องรายงานผลและแสดงหลักฐานการดาเนินงานไว้ใน SAR ของสาขาวิชาด้วย โดยใช้ผล
การประเมินของมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ 1.16.2 (สมศ. 16.2) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

สูตรการคานวณ :
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
ข้อมูลจากการสารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุ ม ทุ ก สาขาวิ ช า อย่า งน้ อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ ส าเร็จ การศึก ษาในแต่ ล ะระดั บ โดยมี ข้อมู ล
ประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
1. ปรัชญา ปณิธาน /
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และ
แผนการปฏิบัติงานประจาปีของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. แผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
3. รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ที่ ไ ด้ รับ ความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผล
การดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
หมายเหตุ :
1. “1 สถาบัน 1 อัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. กรณีที่บางสาขาวิชามีความเป็นตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชานั้นๆ
ให้ใช้คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ 1.17 (สมศ. 17) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน **
** สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : เอกลักษณ์ หมายถึง ความสาเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดด
เด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับมหาวิทยาลัย / สาขาวิชา) :
1. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกั บ จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัตติ ามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามจุ ดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยและเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. ผู้เรียน/บุคลากร/สาขาวิชา/
ล มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
กาหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ / หรือนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน (ระดับมหาวิทยาลัย / สาขาวิชา) :
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

หมายเหตุ :
1. สาขาวิ ช าและมหาวิ ท ยาลั ย มี เ อกลั ก ษณ์ เ ดี ย วกั น กั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดยความเห็ น ชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย
2. สาขาวิชาจะต้องรายงานผลและแสดงหลักฐานการดาเนินงานไว้ใน SAR ของสาขาวิชาด้วย โดยใช้ผล
การประเมินของมหาวิทยาลัย
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เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสานัก / ศูนย์วิทยพัฒนา) :
1. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สานัก / ศูนย์วิทยพัฒนา โดยได้รับการเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กากับดูแล
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสานัก / ศูนย์วิทยพัฒนา ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสานัก / ศูนย์วิทยพัฒนา
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. บุคลากร/สานัก/ศูนย์วิทยพัฒนา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กาหนด
และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ / หรือนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน(ระดับสานัก / สถาบัน / ศูนย์วิทยพัฒนา) :
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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกาหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของมหาวิทยาลัย
2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจาปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น
หรือจุดเด่นของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3. รายงานผลการปฏิบั ติ ง านประจ าปี ที่ ไ ด้ รับ ความเห็น ชอบจากสภาสถาบั น ซึ่ ง แสดงให้เ ห็ น ถึ ง ผล
การดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของมหาวิทยาลัยที่กาหนด
หรือผลการดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
4. หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ในการได้ รั บ การยกย่ อ งหรื อ ยอมรับ การได้ รับ รางวั ล ในประเด็ น ที่ เกี่ย วกั บ
เอกลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
หมายเหตุ :
1. สานักการศึกษาต่อเนื่อง ใช้ “ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม”
เป็นตัวบ่งชี้เอกลักษณ์
2. สานักคอมพิวเตอร์ ใช้ “ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ” เป็น
ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา ใช้ “ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์” เป็นตัวบ่งชี้เอกลักษณ์
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ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ.) ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี
คาอธิบ ายตัวบ่ง ชี้ : ตั วบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่ว ยงานในสานักงานอธิ การบดี พิจารณาจากวิ สัยทัศน์ พันธกิจ
และวั ต ถุ ป ระสงค์ ของหน่ ว ยงานมาใช้ เป็ น กรอบในการกาหนด และเพื่ อมิ ให้เป็ น ภาระแก่ หน่ ว ยงานและลด
ความซ้าซ้อนของตัวบ่งชี้ต่างๆ ในที่นี้จึงได้พิจารณาเลือกตัวบ่งชี้ของ สกอ. หรือ สมศ. หรือ ก.พ.ร. หากพบว่า
ตัวบ่งชี้มีความสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานใด จะกาหนดให้เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงานนั้น ในกรณีที่
ไม่มีตัวบ่งชี้ของ สกอ. หรือ สมศ. หรือ ก.พ.ร. ที่สอดคล้องกั บบริบทหน่วยงาน จึงสร้างตัวบ่งชี้ ใหม่เพื่อใช้เป็น
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ จานวน 12 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / กก.) ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาการจั ด การเอกสารในระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / กค.) ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ก.พ.ร. 8)
ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / กพ.) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบงานพัสดุของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / กผ.) กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / กจ.) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4)
ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / สภม.) ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาระบบงานสนับสนุนการดาเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / อค.) ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาระบบคุณ ภาพการบริห ารงานอาคาร
สถานที่ของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / วทส.) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / งปศ.) ระดับความสาเร็จของการประสานงานเชิงนโยบายกับศูนย์วิทยพัฒนา
ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / ตสน.) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบคุณภาพการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / ศสท.) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ Call Center เพื่อการบริการ
นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / ศสฝ.) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า
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ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / กก.) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาการจัดการเอกสารในระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Document)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : พิจารณาผลการดาเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มี การส ารวจและจั ด หมวดหมู่ เอกสารของมหาวิ ทยาลั ยที่ น าไปใช้ ในระบบเอกสารอิ เล็ กทรอนิ กส์
(e – Document)
2. มีการกาหนดตารางอายุการจัดการเอกสาร
3. มีการจัดทาคู่มือการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยและเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
4. เวียนแจ้งคู่มือการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติ
5. ประเมิ นความพึ งพอใจของผู้ ใช้ และเสนอรายงานผลการประเมิ นความพึ งพอใจต่ อที่ ประชุ มผู้ บริหาร
มหาวิทยาลัย
6. นาผลการประเมินจากข้อ 5 และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้บริหารไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เอกสารในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e – Document)
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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. รายงานผลการสารวจ และรายงานการจัดหมวดหมู่เอกสารของมหาวิทยาลัยที่นาไปใช้ในระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Document)
2. เอกสาร หรือตารางแสดงอายุการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัย
3. คู่มือการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้ว
4. หลักฐานการเวียนแจ้งคู่มือการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานต่างๆถือปฏิบัติ
5. หลั ก ฐานการน าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ง านระบบเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e – Document)
6. รายงานการประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่รับทราบผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e – Document)
7. หลักฐานการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e – Document)
ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเอกสารในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e – Document)
8. หลักฐานการนาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เอกสารในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e – Document)
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ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / กค.) ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : พิจารณาผลการดาเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. จัดทาหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยแสดง
ให้เห็นสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานสาหรับปีง ประมาณ พ.ศ. 2554
3. จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อหัวทุกกลมสาขาวิชา (หน่วยนับเป็นจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time
Student) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนดและรายงานผลการคานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด โดยเสนอให้สานักง ประมาณ กรมบัญชีกลาง และสานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
4. จัดทาบัญชีต้นทุนต่หน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สาหรับทุกผลผลิต ตามหลักเกณฑ์ที่
กรมบัญชีกลางกาหนด และรายงานผลการคานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยเสนอให้สานัก
ง ประมาณ กรมบัญชีกลาง และสานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
5. เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และจัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้สานักง ประมาณ
กรมบัญชีกลาง และสานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
เกณฑ์การประเมิน: วัดเป็นระดับ (milestone)
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อแรก
2 ข้อแรก
3 ข้อแรก

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อแรก

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบทั้ง 5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. แผน เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยแสดงให้เห็นสัดส่วน
การใช้ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งระบุรายละเอียดการดาเนินงานในหัวข้อ เช่น
- กิจกรรม / วิธีการ / ขั้นตอนการดาเนินงาน
- สถานะปัจจุบัน และเปูาหมายที่ชัดเจนในรูปจานวนเงินหรือตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- ระยะเวลาดาเนินการตามกิจกรรม / วิธีการ / ขั้นตอนฯ เช่น ปฏิทินการดาเนินงาน วิธีวัด
ความสาเร็จและแนวทางการติดตามประเมินผล
- ผู้รับผิดชอบ
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ทั้งนี้ วันที่แล้วเสร็จของแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
อ้างอิงจากวันที่เสนอผู้มีอานาจพิจารณาเห็นชอบต่อแผนฯ ดังกล่าว
2. สาเนาหนังสือนาส่งแผนฯ ให้กับกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554
3. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยมีเนื้อหา ดังนี้
- ผลการดาเนินงานหรือผลสาเร็จที่เกิดจากการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดย
เทียบกับเปูาหมายที่กาหนด
- ช่ วงระยะเวลาที่ ด าเนิน การตามกิจ กรรม / วิธี การ / ขั้นตอนการที่กาหนดไว้ในแผนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ
- ปัจจัยสนับสนุน
- ปัญหา / อุปสรรค
- แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ในปีต่อไป
4. สาเนาหนังสือนาส่งรายงานผลฯ ให้กับกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554
5. รายงานผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ะ
ง ะ
2554 ล
ช ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนดทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
ทั้งนี้ วันที่แล้วเสร็จของรายงานผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตอ้างอิงจากวันที่ผู้มีอานาจ
ลงนามเห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว
6. สาเนาหนังสือนาส่งรายงานฯ ให้กับสานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสานักงาน ก.พ.ร. ภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2555
7. รายงานผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ล ล ตาม
หลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนดที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
ทั้งนี้ วันที่แล้วเสร็จของรายงานผลการคานวณต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิตอ้างอิงจากวันที่ผู้มีอานาจ
ลงนามเห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว
8. สาเนาหนังสือนาส่งรายงานฯ ให้กับสานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสานักงาน ก.พ.ร. ภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2555
9. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ โดยเนื้อหา
ของรายงานฯ ดังกล่าวประกอบด้วย
- สรุ ป ผลการเปรี ย บเที ย บและวิ เ คราะห์ ผ ลการค านวณต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ระหว่ า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในต้นทุนผลผลิต ต้นทุนกิจกรรม และต้นทุนตาม
หน่วยงาน
- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในต้นทุนผลผลิต และต้นทุนกิจกรรม
ทั้งนี้ วั นที่แล้ วเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน ต่อหน่ วยผลผลิต อ้างอิงจากวันที่ผู้ มี
อานาจลงนามเห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว
10. สาเนาหนังสือนาส่งรายงานฯ ให้กับสานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสานักงาน ก.พ.ร. ภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2555
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ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / กพ.) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบงานพัสดุของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : พิจารณาผลการดาเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน:

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน:
1. มีการทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานพัสดุของมหาวิทยาลัย
2. นาเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานพัสดุของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดี
ที่กากับดูแล
3. มีการดาเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานพัสดุของมหาวิทยาลัย
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานพัสดุของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมี
การวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันต่อที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
5. นาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
พัสดุของมหาวิทยาลัย
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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานพัสดุของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กากับ
ดูแล
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานพัสดุของมหาวิทยาลัย
3. รายงานการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบนั
4. รายงานการประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ที่รับทราบผลการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานพัสดุของมหาวิทยาลัย
5. รายงานการประชุมผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัยที่รับทราบรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบนั
6. หลักฐานที่แสดงว่า ได้ นาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงานพัสดุของมหาวิทยาลัย

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / กผ.) กระบวนการพัฒนาแผน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้ระบบการบริหารงานแบบรวมบริการประสาน
ภารกิจ โดยกองแผนงานเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบกระบวนการจัดทาแผนของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อมิให้
เป็นภาระแก่หน่วยงาน จึ งได้พิจารณาเลือกตัวบ่งชี้ 1.1 (สกอ.) ซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทของกองแผนงาน
เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดตัวบ่งชี้ 1.1 (สกอ.) เกณฑ์มาตรฐาน ระดับมหาวิทยาลัย

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / กจ.) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้ระบบการบริหารงานแบบรวมบริการประสาน
ภารกิจ โดยกองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อมิให้
เป็ น ภาระแก่ ห น่ ว ยงาน จึ ง ได้ พิ จ ารณาเลื อ กตั ว บ่ ง ชี้ 2.4 (สกอ.) ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของกอง
การเจ้าหน้าที่ เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดตัวบ่งชี้ 2.4 (สกอ.)

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / สภม.) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบงานสนับสนุนการดาเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : พิจารณาผลการดาเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มี ก ารคั ด เลื อ กกระบวนงานที่ ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ เปู า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละพั น ธกิ จ หลั ก
ของหน่วยงานสอดคล้ องกับความคาดหวังและความต้ องการของผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อย
1 กระบวนงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนงานสาคัญที่คัดเลือกกับยุทธศาสตร์และพันธกิจ
หลักของหน่วยงาน อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการทางานที่ดีขึ้น
2. มีการจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนงานที่คัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1
3. มีการออกแบบกระบวนการจากข้อกาหนดที่สาคัญตามขั้นตอนที่ 2 หรือแนวทางการปฏิบัติงานพร้อม
ทั้งการกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
4. มีการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานและเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อผู้รับผิดชอบ
5. นาข้อเสนอแนะของผู้มีอานาจหรือผู้เกี่ยวข้อง มาปรับปรุงกระบวนงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. รายงานผลการคัดเลือกกระบวนงาน หรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มาซึ่งกระบวนงานที่
ต้องการปรับปรุง
2. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนงานที่คัดเลือก หรือเหตุผลความต้องการของการปรับปรุงกระบวนงาน
3. รายละเอียดการออกแบบกระบวนการ หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่มีการระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
4. รายงานความก้าวหน้าที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบ
5. หลักฐานที่แสดงว่าได้นาข้อเสนอแนะของผู้มีอานาจหรือผู้เกี่ยวข้อง มาปรับปรุงกระบวนงานให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / อค.) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหาร
งานอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : พิจารณาผลการดาเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารงานอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กากับ
ดูแลโดยแผนการบริหารงานอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยจะต้องครอบคลุมในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้
- การดูแลรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค
- การดูแลภูมิทัศน์
- การประหยัดพลังงาน
2. มีการดาเนินงานตามแผนการบริหารงานอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
3. มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารงานอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยและรายงานผล
การวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
5. นาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนการบริหารงานอาคารสถานที่
ของมหาวิทยาลัย
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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. แผนการบริหารงานอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กากับดูแล
โดยต้องครอบคลุมประเด็นต่างๆดังนี้
- การดูแลรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค
- การดูแลภูมิทัศน์
- การประหยัดพลังงาน
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารงานอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
3. รายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน
4. รายงานการประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น การตามแผน
การบริหารงานอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน
5. หลั กฐานที่ แสดงว่า ได้ น าข้อเสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริหารของมหาวิ ท ยาลั ย ไปพั ฒ นาปรับ ปรุง
แผนการบริหารงานอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / วทส.) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบงานวิเทศสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : พิจารณาผลการดาเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนแม่บทเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กากับดูแล
2. มีแผนปฏิบัติการวิเทศสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศโดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมประเด็นต่างๆในเรื่องต่อไปนี้
- การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของชาวต่างประเทศที่มาเยือน มสธ.
- การพัฒนาคณาจารย์เพื่อนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ
- มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายเดิมอย่างน้อย 1 เครือข่าย
- มีการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนวิชาการ / การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เครือข่ายต่อปี
3. มีการดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารวิเทศสัมพันธ์โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามข้อ 3
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการวิเทศสัมพันธ์โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมประเด็น
ต่างๆตามข้อ 3 พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
5. นาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการวิเทศสัมพันธ์
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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. แผนแม่บทเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กากับดูแล
2. แผนปฏิบั ติการวิเทศสัม พัน ธ์ ที่ สอดคล้ องกับ แผนแม่บ ทเครือข่ายความร่วมมือ กับ ต่า งประเทศโดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมประเด็นต่างๆในเรื่องต่อไปนี้
- การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของชาวต่างประเทศที่มาเยือน มสธ.
- การพัฒนาคณาจารย์เพื่อนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
- มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายเดิมอย่างน้อย 1 เครือข่าย
- มีการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนวิชาการ/การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เครือข่ายต่อปี
3. รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการวิเทศสัมพันธ์

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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4. รายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน
5. รายงานการประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ที่รับทราบรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
วิเทศสัมพันธ์และรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน
6. หลั กฐานที่ แสดงว่า ได้ น าข้อเสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริหารของมหาวิ ท ยาลั ย ไปพั ฒ นาปรับ ปรุง
แผนปฏิบัติการวิเทศสัมพันธ์

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / งปศ.) ระดับความสาเร็จของการประสานงานเชิงนโยบายกับศูนย์วิทยพัฒนา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : พิจารณาผลการดาเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนการประสานงานกับศูนย์วิทยพัฒนามสธ. 10 แห่งที่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดี
ที่กากับดูแลโดยครอบคลุม 3 ประเด็นดังต่อไปนี้
- การจัดทาแผนการปฏิบัติราชการประจาปีของศูนย์วิทยพัฒนามสธ. 10 แห่ง
- การประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนามสธ. 10 แห่ง
- การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์วิทยพัฒนามสธ. 10 แห่ง
2. มีการดาเนินการตามแผนการประสานงานกับศูนย์วิทยพัฒนามสธ. 10 แห่ง
3. มี การรายงานผลการด าเนิ น การและวิ เคราะห์ ส ภาพปั ญ หาปั จ จุ บั น ตามแผนการประสานงานกั บ
ศูนย์วิทยพัฒนามสธ. 10 แห่ง
4. มีการนาเสนอรายงานตามข้อ 3 ต่อรองอธิการบดีเพื่อขอความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กากับดูแล
5. นาข้อเสนอแนะจากรองอธิการบดีที่กากับดูแลไปพัฒนาปรับปรุงแผนการประสานงานกับศูนย์วิทยพัฒนา
มสธ. 10 แห่ง
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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. แผนการประสานงานกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่งที่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ กากับ
ดูแลโดยครอบคลุม 3 ประเด็นดังต่อไปนี้
- การจัดทาแผนการปฏิบัติราชการประจาปีของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง
- การประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนามสธ. 10 แห่ง
- การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง
2. รายงานผลการดาเนินการตามแผนการประสานงานกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง และรายงานผล
การวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันที่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กากับดูแล
3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่งที่มีต่อการให้บริการของงาน
ประสานศูนย์วิทยพัฒนา
4. หลักฐานที่แสดงว่า ได้นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากรองอธิการบดี ที่กากับดูแลไปพัฒนา
ปรับปรุงแผนการประสานงานกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / ตสน.) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบคุณภาพการตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : พิจารณาผลการดาเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน เป็น ไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริย ธรรม
ของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
2. มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้
- ด้านกลยุทธ์
- ด้านการเงินและงบประมาณ
- ด้านการปฏิบัติงาน
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
3. มีการจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี
4. มีการดาเนินงานตามระบบ กลไกและแผนการตรวจสอบ และเสนอรายงานผลการดาเนินงานต่ อ
อธิการบดี
5. มีการประชุม/ให้ความเห็น/ให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหรือหาทางแก้ไข
จุดอ่อน
6. มีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาของหน่วยรับตรวจ
7. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากข้อ 4- 6 ไปใช้ในการปรับปรุงระบบ กลไก และแผนการตรวจสอบ
ประจาปีในรอบถัดไป
เกณฑ์การประเมิน : วัดเป็นระดับ (milestone)
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
3 ข้อแรก
4 ข้อแรก
5 ข้อแรก

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อแรก

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบทั้ง 7 ข้อ
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. หลักฐานแสดงระบบและกลไกการตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
2. แผนการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้
- ด้านกลยุทธ์
- ด้านการเงินและงบประมาณ
- ด้านการปฏิบัติงาน
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
3. แผนการตรวจสอบประจาปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี
4. รายงานผลการดาเนินงานตามระบบ กลไกและแผนการตรวจสอบ ที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี
5. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยตรวจสอบภายในได้ให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
หรือแนวทางการแก้ไขจุดอ่อนของหน่วยรับตรวจ
6. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาของหน่วยรับตรวจ
7. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากข้อ 4- 6 ไปใช้ในการปรับปรุงระบบ
กลไก และแผนการตรวจสอบประจาปีในรอบถัดไป

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / ศสท.) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ Call Center
เพื่อการบริการนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : พิจารณาผลการดาเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถนุ ายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน:
1. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ในปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2553) ไปพัฒนาปรับปรุงแผนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Call Center
2. มีการเทียบเคียง (Benchmarking) ระบบ Call Center ของศูนย์สารสนเทศกับระบบ Call Center
ของหน่วยงานภายนอก
3. มีการจัดทามาตรฐานที่ดีในการให้บริการลูกค้า
4. มีการทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Call Center ที่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กากับ
ดูแล
5. มีการดาเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Call Center
6. มีการประเมินผลการดาเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Call Center และเสนอรายงาน
ผลการประเมินต่อที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน : วัดเป็นระดับ (milestone)
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 ข้อแรก
3 ข้อแรก
4 ข้อแรก

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อแรก

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบทั้ง 6 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Call Center ประจาปี 2554 ที่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่
กากับดูแล
2. รายงานการเทียบเคียง (Benchmarking) ระบบ Call Center ของศูนย์สารสนเทศกับระบบ
Call Center ของหน่วยงานภายนอก
3. เอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงมาตรฐานที่ดีในการให้บริการลูกค้า
4. รายงานผลการดาเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Call Center
5. รายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Call Center
6. รายงานการประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่รับทราบรายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Call Center
7. หลักฐานที่แสดงว่า ได้ นาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบ Call Center

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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ตัวบ่งชี้ 1.17.1 (มสธ. / ศส.) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : พิจารณาผลการดาเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน:
1. มีการสารวจความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. มีการเทียบเคียง (Benchmarking) ระบบการให้บริการลูกค้าของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมกับระบบ
การให้บริการของหน่วยงานภายนอก
3. มีการจัดทามาตรฐานที่ดีในการให้บริการลูกค้า
4. มี ก ารท าแผนพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า และเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ สั ม มนา
และฝึกอบรม
5. มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า
6. มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาระบบการให้บ ริ การลู ก ค้า และเสนอรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
7. นาผลการประเมิ นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารศูนย์ สัมมนาและฝึกอบรมไปพัฒนา
ปรับปรุงแผนพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า
เกณฑ์การประเมิน : วัดเป็นระดับ (milestone)
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
3 ข้อแรก
4 ข้อแรก
5 ข้อแรก

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อแรก

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบทั้ง 7 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. ผลการสารวจความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. รายงานการเทียบเคียง (Benchmarking) ระบบการให้บริการลูกค้าของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
กับระบบการให้บริการของหน่วยงานภายนอก
3. เอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงมาตรฐานที่ดีในการให้บริการลูกค้า
4. แผนพั ฒนาระบบการให้ บริ การลู กค้ า ที่ ได้ รั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ หารศู นย์ สั มมนา
และฝึกอบรม
5. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า
6. รายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมที่รับทราบรายงานการประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า
8. หลักฐานที่แสดงว่า ได้นาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมไป
พัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554

53

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หลักการ
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด การเรียน การสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกาหนดปัจจัยนาเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด ประกอบด้วย
การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอน
ที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
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 ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
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) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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 แล ะวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2553
กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิบั ติตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมิน คุณภาพภายนอกระดับ อุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านั กงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
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ตัวบ่งชี้ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ 2.1 (สกอ.)
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 2.2 (สกอ.)
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 2.3 (สกอ.)
อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 2.4 (สกอ.)
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ 2.5 (สกอ.)
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 2.6 (สกอ.)
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 2.7 (สกอ.)
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.8 (สกอ.)
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.1 (สมศ. 1) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการงาน
ตัวบ่งชี้ 2.2 (สมศ. 2) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ะ อุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.3 (สมศ. 3) ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ 2.4 (สมศ. 4) ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ 2.14 (สมศ. 14) การพัฒนาคณาจารย์
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ตัวบ่งชี้ 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และความพร้ อ มของสถาบั น ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการทางด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ ของสั ง คม
มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบ
และกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มี ร ะบบและกลไกการเปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ แ ละปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. ทุกหลั กสู ต รมี การด าเนิ น งานให้เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ต รระดั บ อุด มศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนดในท้ายเกณฑ์การประเมิน) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(ส าหรั บ หลั ก สู ต รเก่ า หรื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิ ดชอบควบคุมกากับ ให้มี การดาเนิ นการได้ ครบถ้วนทั้ งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กาหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิ ดชอบควบคุมกากับ ให้มี การดาเนิ นการได้ ครบถ้วนทั้ งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตร
ที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
รอบปีการศึกษาที่ทาการประเมิน สาหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับ
ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดดาเนินการแล้ว
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2. คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหมายถึง คณะกรรมการที่รับ ผิด ชอบในการเสนอหลั กสู ต รใหม่ หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอปิดหลักสูตรและคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียด
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้
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) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของชุ ด วิ ช า/รายวิ ชา และรายงานผลการด าเนิ น กา รของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซ่อมให้ครบทุกชุดวิชา/รายวิชาที่เปิด
สอน
(5) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั กสู ต ร ตามแบบ มคอ.7 หลั ง สิ้ น สุ ด ปี ก ารศึกษา ภายใน 90 วั น
หลังสอบซ่อม
(6) มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่ ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มี การพั ฒ นา/ปรับ ปรุง การจั ด การเรีย นการสอน กลยุ ท ธ์ การสอน หรือ การประเมิ น ผลการเรีย นรู้ จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิ ชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือ
กาหนดเปูาหมายการดาเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผ ลการดาเนินการที่บรรลุตามเปูาหมาย
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 ระดับมหาวิทยาลัย
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
1.1 มีการกาหนดวิธีการหรือขั้ นตอนในการดาเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรและ
กาหนดหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง คณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรควรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ
1.2 การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ ในตลาดงานว่ามีมากน้อย
เพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือไม่
สถาบันมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม่ นอกจากศึกษาความต้อ งการหรือ
ความจ าเป็ น แล้ ว ควรมี การวิ เคราะห์ท รั พ ยากรของการด าเนิ น การของหลั กสู ต รใหม่ แ ละคานวณจุ ด คุ้ม ทุ น
ประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
1.3 การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รควรศึ ก ษาความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการของสาขาวิ ช านั้ น ๆ ความคิ ด เห็ น
จากบัณฑิตและผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทางานเพื่อให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร
1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่านการพิจารณาตามระบบที่สถาบันกาหนด เช่น
คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
และนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ
2. มี ร ะบบและกลไกการปิ ด หลั ก สู ต รตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ กาหนดโดยคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2.1 มีการกาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดาเนินงานและการอนุมัติการปิดหลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตร
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มีสมัครเรียนน้อย หรือหลักสูตรที่องค์ความรู้ล้าสมัย
ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น
2.2 เมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื่องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการต่างๆ
ตามที่ ส ถาบัน กาหนด เช่ น คณะกรรมการบริหารคณะวิช า สภาวิช าการ เป็น ต้ น และเสนอสภาสถาบั นเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ
3. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง
ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่ อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนดในภาคผนวก ก) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
3.1 หลักสูต รทุกหลักสูต รที่เปิ ดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหลั กสูตร และยังต้องดาเนินการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
3.2 มีการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการ
ดาเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิช าควรประเมิ นตามตัว บ่งชี้ กลาง) ทั้งในประเด็ นการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพ ยากร
การเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้
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คาแนะนานักศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม และ
ประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
3.3 สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารหลักสูตรควรทาการศึกษาอย่างละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับ
หลั กเกณฑ์และรายละเอีย ดของการรับ รองหลั กสู ตร ทั้ง นี้ คณะกรรมการพัฒ นาหลั กสูต รควรมี ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร และดาเนินการให้หลักสูตรได้รับการ
รับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน และดาเนินการ
ขอรับรองตามกาหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
4. มีคณะกรรมการรับผิด ชอบควบคุม กากับให้มี การด าเนิ นการได้ครบถ้ว นทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้ น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
4.1 สร้างกลไกกากับดูแลให้ทุกหลักสูตรดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
วิ ช าชี พ และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ต ลอดเวลาที่ จั ด การศึ กษา โดยจั ด ในรู ป ของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาที่มีอยู่ หรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ
4.2 จัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กาหนดอย่างน้อยทุกปี
การศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการดาเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด
4.3 มีการกาหนดระบบการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดของแต่ละหลักสูตร โดยอาจ
จัดทาเป็นแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ผลการประเมิน และแนวทางการปรับปรุง หรือ
พัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
5. มีค ณะกรรมการรับ ผิด ชอบควบคุม กากับ ให้มี การด าเนิ นการได้ ครบถ้ว นทั้ ง ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้า งต้ น
ตลอดเวลาที่ จัด การศึกษา และมี การพั ฒนาหลักสูต รทุกหลั กสู ตรตามผลการประเมิน ในข้อ 4 กรณีหลักสูต ร
ที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน
ที่ได้จากข้อ 4 จนทาให้ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
และทุกหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ 2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิ บ ายตั วบ่ ง ชี้ : การศึก ษาระดั บ อุด มศึ กษาถือ เป็ น การศึก ษาระดั บ สู ง สุ ด ที่ ต้ องการบุ คลากรที่ มี ความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อ
การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบัน จึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

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

จานวนอาจารย์ประจาทีม่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5
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หรือ
1. ค่า การเพิ่ ม ขึ้น ของร้อยละของอาจารย์ป ระจ าที่มี คุณวุ ฒิ ปริ ญ ญาเอกเปรีย บเที ยบกับปี ที่ ผ่า นมา =
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีทผี่ า่ นมา
ที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีทผี่ ่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีทผี่ ่านมา
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริ ญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า
ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
3. สาขาวิชาสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จาเป็นต้องเลือก
เหมือนกับมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ 2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้ งการแก้ไขปัญหาและพัฒ นาประเทศ การดารงต าแหน่งทางวิชาการเป็ น
สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หรือ
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรี ยบเทียบกับปี
ที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ
12 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ =

จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

หรือ
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา =
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่ า การเพิ่ ม ขึ้ น ของร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการเปรี ย บเที ย บ
กับปีที่ผ่านมา ที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
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คะแนนที่ได้ =

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ :
1. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
2. สาขาวิชาสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึง่ ก็ได้ ไม่จาเป็นต้องเลือก
เหมือนกับมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน **
** สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิ บายตั วบ่ งชี้ : การจัด การเรียนการสอนโดยเน้น ผู้ เรีย นเป็น สาคัญ จาเป็ นต้ องมีการบริหารและพัฒ นา
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
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มี แ ผนการบริ ห ารและการพั ฒ นาคณาจารย์ ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ เทคนิ ค การสอนและการวั ด ผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแ ลควบคุมให้ คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
หมายเหตุ :
1. หลักฐานสาหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่นผลการประเมินหรือผลการสารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรด้านสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการสร้างขวัญและกาลังใจ
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆที่เชื่อมโยงให้เห็นการทางานได้ดีขึ้น
2. จรรยาบรรณอาจารย์ แ ละบุ คลากรสายสนั บ สนุ น ตามเกณฑ์ ม าตรฐานข้อ 5 หมายถึ ง ประมวล
ความประพฤติที่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสี ยง และฐานะของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด โดยอาจใช้ก รอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ
1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
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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
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 ระดับมหาวิทยาลัย
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุมข้อมูล
ที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลอัตรากาลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี
ข้ า งหน้ า เพื่ อ ใช้ ใ นการวางแผนความต้ อ งการด้ า นบุ ค ลากรของสถาบั น ก าหนดอั ต ราก าลั ง ที่ ต้ อ งการ
เพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจา กาหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอก
และภายในสถาบัน
1.2 ข้อมูลจากการสารวจความต้องการในการอบรม (Training Needs) ของบุคลากร ทั้งสายอาจารย์
และสายสนับสนุน เพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากาหนด และสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
มาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้ ข้อมูล
เกี่ยวกับความสามารถ (Competencies) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในระดับต่างๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ
และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการทางาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์
มี ทั ศ นคติ แ ละทั ก ษะที่ ดี เพื่ อ เพิ่ ม ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การสอนงาน
การหมุนเวียนให้ไปทางานในด้านอื่นๆ การเข้าศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.3 ข้อมู ลปูอนกลั บของผลการปฏิบัติง านและผลการพั ฒนาตามเส้ นทางความก้าวหน้า ของสายงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการทางาน และใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ชมเชย
ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คนดี
เข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน
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1.4 ข้อมูล การวิเคราะห์จุดแข็ง จุ ดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ ว่ามี ประเด็นใดบ้างที่ควรมีการวางแผน
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน
และของสถาบัน
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและกาหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้ได้อาจารย์หรือบุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่กาหนด และเป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่สถาบันวางแผนไว้
2.2 มีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) โดยกาหนดให้มีคาอธิบายลักษณะงาน (Job Description)
การระบุคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (Job Specification) รวมทั้งความสามารถ (Competencies) ที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการทางานและทักษะที่จาเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ
ในงาน
2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job Evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกาหนดเส้นทางเดินของ
ตาแหน่งงาน (Career Path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า – ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และ
พิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล
2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของตาแหน่งงาน
ที่กาหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ทางานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทางาน การจัด
สวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุขในการ
ทางาน
3.2 มี ระบบส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเสนอขอรับ รางวั ล ของคณาจารย์ และบุ คลากรสายสนั บ สนุ น เช่ น
มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว
มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศั กยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดทาเอกสารการขอรับรางวัล
ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่นๆ
3.3 มี การยกย่ องให้เกีย รติ ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล โดยวิ ธี การต่ า งๆ เช่ น ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานที่ ไ ด้ รับ รางวั ล
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ
3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้คาแนะนาช่วยเหลือและสนับสนุน
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ
3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และร่วมมือในการทางาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้ง
ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน
3.6 มีน โยบายดู แลสุขภาพของบุ คลากร ทั้ ง ในเชิ งปู องกัน และส่ งเสริม มี สวั ส ดิ การตรวจเช็ คสุขภาพ
ส่ ง เสริ ม การออกกาลั ง กายในรูป แบบต่ า งๆ เช่ น สนั บ สนุ น ด้ า นสถานที่ อ อกกาลั ง กายสนั บ สนุ น ผู้ เชี่ ย วชาญ
ในการแนะนาด้านการดูแลสุขภาพ
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4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ไ ด้จากการพัฒนามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ควร
กาหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
บุคลากรสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้
กลไกการติดตามผลการนาความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการ
ความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น
5. มี ก ารให้ ค วามรู้ ด้ า นจรรยาบรรณอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และดู แ ลควบคุ ม ให้ ค ณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 สถาบั น จั ด ให้ มี ก ารให้ ค วามรู้ ด้ า นจรรยาบรรณ และกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การปลู ก ฝั ง จรรยาบรรณ
แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่าเสมอ
5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
สถาบันจัดให้มีการประเมิ นผลความสาเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ กาหนดไว้ในแผน รวมทั้ ง
ผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
(KPI) หรือเปูาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัด
ผลการด าเนิ น งานและค่า เปู า หมายนั้ น ควรมี ค วามเชื่ อมโยงกับ กลยุ ท ธ์ ของสถาบั น และน าผลการประเมิ น
ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป
7. มีการน าผลการประเมิน ไปปรับ ปรุง แผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒ นาคณาจารย์ และบุ คลากร
สายสนับสนุน
7.1 น าผลการประเมิ น ความส าเร็ จ ของแผนการบริ ห ารและการพั ฒ นาคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร
สายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7.2 ดาเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
7.3 มีการสารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็น ข้อมูลประกอบ
การจัดทาแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป
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ตัวบ่งชี้ 2.5 (สกอ.) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ **
** สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุด
และแหล่ง การเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้ านงานทะเบีย น การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็น ต้น นอกจากนั้ น
ยังจาเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อม
ในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออกกาลังกาย บริการอนามัย การจัดจาหน่ายอาหาร เป็นต้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งาน
แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
3. มีบ ริการด้ า นกายภาพที่ เหมาะสมต่ อการจั ด การเรีย นการสอนและการพั ฒ นานั กศึกษาอย่ า งน้ อย
ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4. มี บ ริการสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ จ าเป็ น อื่น ๆ อย่ า งน้ อยในด้ า นงานทะเบี ย นนั กศึก ษาผ่ า นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา
5. มี ร ะบบสาธารณู ป โภคและรั ก ษาความปลอดภั ย ของอาคารตลอดจนบริ เ วณโดยรอบ อย่ า งน้ อ ย
ในเรื่องประปา ไฟฟูา ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปู องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนาผลการประเมิน คุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ
ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
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หมายเหตุ :
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม Notebook และ Mobile Device ต่างๆของนักศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย
2. การคิดจานวน FTES ให้นาจานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องเทียบเป็น
FTES ของระดับปริญญาตรี
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
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ตัวบ่งชี้ 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิ บ ายตั วบ่ ง ชี้ : กระบวนการจั ด การเรีย นการสอนต้องเป็ น ไปตามแนวทางที่ กาหนดในพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดรูปแบบ
การจั ดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่ วนร่ว มจากบุคคล สถาบัน หรือชุม ชนภายนอก
มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญมากต่อความสนใจ
ใฝุรู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระ
ในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติ การ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอย่ า งพอเพี ย ง มี ก ารจั ด สั ม มนา จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร จั ด ท าโครงการ มี ก ารเรี ย นการสอน
ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสาหรับ
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจั ดการเรีย นรู้ที่พั ฒนาจากการวิจั ย หรือจากกระบวนการจั ดการความรู้เพื่ อพัฒ นาการเรีย น
การสอน
6. มี การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เรีย นที่ มี ต่ อคุณ ภาพการจั ด การเรีย นการสอนและสิ่ ง สนั บ สนุ น
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
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หมายเหตุ :
1. มหาวิ ทยาลั ย หรือคณะจะต้ องประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เรีย นที่ มี ต่อคุณ ภาพการเรีย นการสอน
และสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรียนรู้ทุ กรายวิช าทุ กภาคการศึกษายกเว้ น รายวิ ช าที่ ไ ม่ มี การเรีย นการสอนในชั้ น เรีย น
หรือในห้องปฏิบัติการเช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์
เป็นต้น
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึงงานวิจัยของผู้สอนของสถาบัน
ที่ได้พัฒนาขึ้นและนาไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน
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

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการระดับมหาวิทยาลัย
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร
1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีค วามยืดหยุ่น และหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ของผู้ เรีย น เน้นให้ผู้เรียนมีส่ว นร่ว มในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้ นการคิด วิเคราะห์ การมี ทักษะ
ในการเรีย นรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้ งการสร้า งหรือพัฒ นาความรู้ใหม่ ๆ ด้ ว ยตนเอง โดยผู้ส อนมี บ ทบาท
ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง ชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียนการสอน
และอานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา
1.2 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ที่ เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ทุ กรายวิ ช า อาทิ จั ด ให้ มี ชั่ ว โมงปฏิ บั ติ ก าร
อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์
1.3 มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในแต่ละรายวิชา
และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสาเร็จเพื่อนามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.1 อาจารย์ จัด ท ารายละเอีย ดของรายวิช าที่จ ะเปิ ด สอนในแต่ล ะภาคการศึกษา แต่ ละรายวิ ชาระบุ
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
ผู้ เรีย น วิ ธี การสอน และการประเมิ น ผลการเรีย นรู้ในด้ า นต่ า งๆ ที่ ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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- แผนการสอนและการประเมินผล ในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะสอน กิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือเนื้อหานั้นๆ
- ทรั พ ยากรประกอบการเรี ย นการสอน ระบุ เ อกสาร หนั ง สื อ ต าราที่ ทั น สมั ย ที่ ใ ช้ ป ระกอบ
การเรียนการสอน รวมทั้ ง แหล่ง เรีย นรู้น อกห้องเรีย นที่ ช่ ว ยเสริม ประสบการณ์ จ ริง หรือประสบการณ์
เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน
- การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรียนการสอน
โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของทีมผู้สอน ผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และจากการสังเกตการณ์ เป็นต้น
2.2 อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่พบผู้เรียน
2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา (Formative
Evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (Summative Evaluation)
3. ทุ กหลั ก สู ต รมี รายวิ ช าที่ ส่ ง เสริม ทั กษะการเรีย นรู้ ด้ ว ยตนเอง และการให้ ผู้ เรีย นได้ เรี ยนรู้จ ากการปฏิบั ติ
ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการอภิปรายกลุ่ม
สัมมนา ทากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์
3.2 จั ด ให้มี ร ะบบการรายงานพั ฒ นาการของผู้ เ รีย นที่ ส ะท้ อนให้เ ห็น ถึ ง ความสามารถในการเรี ย นรู้
ด้วยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร
4. มี ก ารให้ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ท างวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ จากหน่ ว ยงานหรื อ ชุ ม ชนภายนอกเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกใน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการนาความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทาง
วิ ช าการที่ ทั น สมั ย การด าเนิ น การนี้ อาจท าโดยเชิ ญ บุ คลากรภายนอกมาเป็ น อาจารย์ พิ เศษสอนทั้ ง รายวิ ช า
หรือบรรยายในบางคาบเวลา นานักศึกษาฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกสถาบัน
ให้นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เป็นต้น
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอนที่ผ่านมา โดยการทาวิจัยในชั้นเรียน
ว่า วิ ธี การสอนและกระบวนการเรีย นการสอนรวมทั้ ง การประเมิ น ผลการเรียนรู้ของผู้ เรีย นเหมาะสมหรือไม่
ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร
5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียน
การสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
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6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา สถาบันจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ์
และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตารา
และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น นาผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถั ดไปด้วยว่ า
มีการนาการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา
ตามผลการประเมินรายวิชา
สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่ต่อไปนี้
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์
- ติด ตาม วิ เคราะห์ผ ลการด าเนิ นงานแต่ ละรายวิ ชาและภาพรวมของทุกหลักสูต ร ทุ กภาคการศึกษา
โดยเฉพาะจากผลการประเมิ น ของผู้ เรีย น และวางแผนปรับ ปรุง ในส่ ว นที่ เกี่ย วข้ อง หรือเสนอการปรับ ปรุ ง
ต่อคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น
- ดูแลให้การดาเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน และผู้ที่กาลัง
จะสาเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่กาหนดทุกปีการศึกษา
- ระบุ ถึ ง ความจ าเป็ น ต่ อ การปรั บ ปรุ ง หรื อ ปิ ด หรื อ เปิ ด รายวิ ช าหรื อ หลั ก สู ต ร ตามหลั ก ฐานจาก
ผลการประเมินของผู้เรียน/ของผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา/ของผู้ประเมินอิสระ และของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ 2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร
และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บณ
ั ฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของ
ผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิแห่ง ชาติ หรือที่มีลั กษณะเพิ่ม เติ มจากกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝุรู้ ใฝุเรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการ
ปฏิบัติงานจริง สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย
ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นาทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิด
เชิงวิพากษ์ และการนาเสนอผลงาน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสาหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสั มฤทธิ ผลทางการเรี ยนที่ ส่ งเสริ มทั กษะอาชี พและคุ ณลั กษณะของบั ณฑิ ตที่ พึ งประสงค์ ตามความต้ องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
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 หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
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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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ระดับมหาวิทยาลัย
1. มี ก ารส ารวจคุณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต อย่ า งน้ อ ยส าหรั บ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องสารวจหรือวิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียน
การสอนเพื่ อ ให้ ไ ด้ บั ณ ฑิ ต ที่ ส นองความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ให้ ม ากที่ สุ ด โดยน าข้ อ มู ล จากการส ารวจ
มาบูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2 คณะกรรมการรับ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รต้ องมี ก ารทบทวน ปรับ ปรุง คุณ ลั กษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ จ าเป็ น
และเหมาะสมกับสาขาวิช า ระดับการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิ ต โดยคานึงถึง
ความทันสมัยของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ย นแปลงระดับท้องถิ่นระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย
มีการกาหนดเป็นเปูาหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกัน และเผยแพร่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต
ทุกคนรับรู้และร่วมกันพัฒนานักศึกษา
2. มี ก ารน าผลจากข้ อ 1 มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน การวั ด ผลการศึ ก ษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและนาข้อมูล
จากผลการสารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการกาหนด
โครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล
2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูต ร โดยอาจมีการเชื่ อมโยงรายวิช ากับคุณลักษณะของบั ณฑิ ตที่กาหนด เพื่ อให้ผู้ สอนแต่ ละวิชาได้ รับ รู้
และถือเป็ น ภาระหน้ า ที่ ที่ต้ องพั ฒ นาผู้เรีย นในทั กษะที่ จ าเป็ นของรายวิ ชานั้ น ๆ อาจมี การออกแบบกิจ กรรม
การเรี ย นการสอนในลั ก ษณะของการบู ร ณาการระหว่ า งรายวิ ช า และระหว่ า งการเรี ย นรู้ ใ นห้ อ งเรี ย น
กั บ นอกห้ อ งเรี ย น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านในโลก
แห่งการทางานจริงได้
2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกากับติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนของอาจารย์ที่ จะช่ว ยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนั กศึกษา มีการประชุมวิ พากษ์ การจั ดการเรีย น
การสอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพื่อนร่วมงาน
2.4 มี ก ารวางระบบการประเมิ น ผลที่ ส ะท้ อ นทั ก ษะความสามารถด้ า นการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น เน้ น
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ขั้นสูง ใช้วิธีการวัด
และประเมินผลที่หลากหลาย สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน (Performance) ของผู้เรียน โดยเฉพาะ
ทักษะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน
2.5 ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปลี่ยนกิจกรรม
การเรียนการสอน และการแก้ปัญหาร่วมกันสาหรับผู้เรียนที่จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ
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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 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือทรัพยากรที่สนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ
3.2 หน่วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน
รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อาจมีการจัดทาเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา
4. มีระบบและกลไกการส่ งเสริมให้นักศึกษาระดับ ปริญญาตรีและบั ณฑิ ตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุ ม
วิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
4.1 มี ก ารเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ โ ปรแกรมการประชุ ม วิ ช าการที่ เ กิ ด ขึ้ น ในที่ ต่ า งๆ ทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้
4.2 มี ก ารจั ด หางบประมาณให้ นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางวิ ช าการทั้ ง ภายในสถาบั น
หรือนอกสถาบัน
4.3 หากเป็นไปได้ อาจมีการกาหนดเป็นเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
ทุกปี หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างการศึกษา
4.4 ในระดั บ ชั้ น เรีย น ผู้ ส อนมี ก ารฝึ กทั กษะการน าเสนอผลงานทางวิ ช าการ สนั บ สนุ น ให้ นั กศึ กษา
ส่งผลงานวิชาการให้ที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้ได้รับการคัดเลือก
ไปเผยแพร่
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
5.1 มี ก ารจั ด หางบประมาณสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
5.2 มี ก ารก าหนดเงื่ อ นไขให้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของสถาบั น
โดยมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัยสาคัญต่อผลการเรียน หรือต่อการสาเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ 2.8 (สกอ.) ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา **
** สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
ค าอธิ บ ายตั ว บ่ ง ชี้ : คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ แ ละเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ
ของคุ 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 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2. มี การถ่ า ยทอดหรือเผยแพร่พ ฤติ กรรมด้ า นคุ ณ ธรรมจริย ธรรมส าหรับ นั กศึ กษาที่ ต้ องการส่ ง เสริ ม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดในข้อ 1 โดยระบุ
ตัวบ่งชี้และเปูาหมายวัดความสาเร็จที่ชัดเจน
4. มี ก ารประเมิ น ผลโครงการหรื อ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาตามตั ว บ่ ง ชี้
และเปูาหมายที่กาหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกี ยรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
หมายเหตุ :
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรมหากดาเนินการในระดับมหาวิทยาลัยต้องมี
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป)
2. หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รระดั บ ชาติ ห มายถึ ง หน่ ว ยงานนอกสถาบั น ระดั บ กรมหรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนหรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ 2.1 (สมศ. 1) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

มหาวิทยาลัยได้รับการยกเว้นจาก สมศ. ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้
(หนังสือ สมศ. ที่ มศ 0002/(ว)786 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา
ในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทา หรือมีกิจการของตนเองที่ มีรายได้ประจา ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สาเร็จ
การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
การนับการมีงานทา สามารถนับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจา
เพื่ อเลี้ ย งชี พ ตนเองได้ โดยการนั บ จ านวนผู้ มี ง านท าของผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาที่ ล งทะเบี ย นเรีย นในภาคพิ เ ศษ
หรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2553 (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)

สูตรการคานวณ :
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทัง้ หมด

หมายเหตุ :

x 100

ไม่ นั บรวมบั ณฑิ ตที่ มี งานท าก่ อนเข้ าศึ กษาหรื อมี กิ จการของตนเองที่ มี รายได้ ประจ าอยู่ แล้ ว
และผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัตไิ ตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
ข้อมูลจากการสารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อย่างน้อยร้อยละ 70)
และในเชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา) กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิต
ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ มี ก ารติ ด ตามซ้ าและรายงานผลที่ ติ ด ตามซ้ าเปรี ย บเที ย บกั บ ผลที่ เ ก็ บ ได้ ใ นครั้ ง แรก
โดยผลการสารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. จานวนผู้ตอบแบบสารวจ
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
4. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
5. จานวนบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
6. จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
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ตัวบ่งชี้ 2.2 (สมศ. 2) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ **
** สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd.หรือ
Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกาหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กร
วิชาชีพกาหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
กรณีที่เป็ นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิ ตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ต้องท า
การประเมินครบทุกด้าน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :
สูตรการคานวณ :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมินทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน:
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
ข้อมูลจากการสารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุ มทุ ก สาขาวิ ช า อย่า งน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ ส าเร็จ การศึก ษาในแต่ ล ะระดั บ โดยมี ข้อมู ล
ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจากตัวอย่างแบบสอบถามที่เผยแพร่โดย
สมศ.
2. ผู้ตอบแบบส ถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถา
ที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
3. ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสานักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา (สกอ.)
4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน
หมายเหตุ :
กรณีที่บางสาขาวิชามีความเป็นตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชานั้นๆ ให้ใช้คะแนน
เดียวกับมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ 2.3 (สมศ. 3) ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสาคัญ ของคุณภาพ
ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นาทางความคิด ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์
การนาเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง
ผลงานผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาโท หมายถึง บทความที่ เป็ นผลจ วิ ทยานิ พนธ์ หรือ ค จ
สารนิพนธ์ หรือ ค จ ศิลปนิพนธ์ โดยผลงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่สามารถนับเป็นผลงาน
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้
แ
ะ ล ะ ล ะ ง
ง
แ ล ะ ง ง
ง
จ
ะช ช
ช
ง
งช
ะ
ล
ะ
ช
และ ง ลง
ล ง
คคล
จ
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบั บ สมบู รณ์ (Full Paper) ได้ รับ การตี พิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่ องจากการประชุ ม วิ ช าการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอก
สถาบันเจ้าภาพอย่างนอยร้อยละ 25
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอก
สถาบันเจ้าภาพอย่างนอยร้อยละ 25
ง ค
จ
ค ล
ะช ช
ง ง ฉ
(Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation
Index Expand, Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีปฏิทนิ 2554 (1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554)
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สูตรการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตพี ิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
x 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน:
กาหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
- บทความที่เป็นผลจ วิทยานิพนธ์ หรือ ค จ สารนิพนธ์ที่มีการตีพิมพ์
เผยแพร่
ะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.50
- บทความที่เป็นผลจ วิทยานิพนธ์ หรือ ค จ สารนิพนธ์ที่มีการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)
0.75
- บทความที่เป็นผลจ วิทยานิพนธ์ หรือ ค จ สารนิพนธ์ที่มีการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชากา ระดับชาติ
1.00
- บทความที่เป็นผลจ วิทยานิพนธ์ หรือ ค จ สารนิพนธ์ที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน:
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวนและรายชื่อบทความ
ลจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปี
ปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ทั้งแผน ก และ แผน ข)
หมายเหตุ:
บทความวิ ช าการไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเป็ น บทความจากงานวิ จั ย หากเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ /
สารนิพนธ์ สามารถนับได้หมด โดยนับเฉพาะบทความที่ตีพิมพ์ในช่วงปีที่ประเมิน
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ตัวบ่งชี้ 2.4 (สมศ. 4) ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้: ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
แ เป็นปัจจัยสาคัญ
ของคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเป็นผู้นาทางความคิด ความสามารถด้านการคิด
เชิงวิพากษ์ การนาเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา ไม่สามารถนับเป็นผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบั บ สมบู รณ์ (Full Paper) ได้ รับ การตี พิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่ องจากการประชุ ม วิ ช าการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอก
สถาบันเจ้าภาพอย่างนอยร้อยละ 25
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดั บนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอก
สถาบันเจ้าภาพอย่างนอยร้อยละ 25
ง ค
จ
ค ล
ะช ช
ง ง ฉ
(Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation
Index Expand, Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
รอบปีที่ใช้นับผลงาน:

ปีปฏิทนิ 2554 (1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554)

สูตรการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตพี ิมพ์ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

x 100

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554

83

เกณฑ์การประเมิน:
กาหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
- มีบทความจากผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ / ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
0.50
- มีบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของสมศ.
0.75
- มีบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้ อ มู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank:
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด อยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3
หรือ Q4) ในปี ล่ า สุ ด ใน subject category ที่ ตี พิ ม พ์ หรือมี การตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.
1.00
- มีบทความจากผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้ อมู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร SJR
(SCImago
Journal
Rank:
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ
Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI Scopus
เกณฑ์การให้คะแนน:
ใช้บัญญัตไิ ตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา:
1. จานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์ ปีที่
ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
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ตัวบ่งชี้ 2.14 (สมศ. 14) การพัฒนาคณาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิ บ ายตั ว บ่ ง ชี้ : คุ ณ ภาพของคณาจารย์ เ ป็ นปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น รวมทั้ง พิจ ารณาจาก
ความสาเร็จของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทาให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและ

ตาแหน่งทางวิชาการ
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

สูตรการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจา
จำ 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 :
จานวนและรายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับอาจารย์ที่ปฏิบั ติงานจริงและนับรวม
กรณีลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ
หมายเหตุ :
การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
- คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. และกรณี
สายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ ก.พ.
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิต ที่มีคุณสมบัติพ ร้อม นอกเหนือจากการจั ดการเรีย นการสอนที่จั ดขึ้น ตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดาเนินการโดย
องค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 255 - 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 น คุ ณ ภาพภายนอกระดั บ อุด มศึ กษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ 3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ตัวบ่งชี้ 3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ 3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร **
** สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะ
ในกิจ กรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คาปรึกษา ทั้งด้ านวิ ชาการและการใช้ชีวิ ต
(2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบัน
ที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นั กศึกษา
และศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา
หมายเหตุ:
ในกรณีสาขาวิชาหรือมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และข้อ 5 โดยอนุโลม
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
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ระดับมหาวิทยาลัย
1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
1.1. สถาบันจัดทาฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพทั้งทางกายและทางจิ ต ข้อมูลด้าน
การเรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่สถาบันสามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามีปัญหา
1.2. หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสมคานึงถึงสัดส่วนอาจารย์
ต่อนักศึกษา ที่ทาให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึง มีระบบการช่วยเหลือนั กศึกษาในความดูแลใกล้ชิด
เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประชุมระหว่างอาจารย์ทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อส่งต่อ
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน้นการให้บริการความ
ช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการปูองกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา
1.3. หน่วยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เช่น ฝุายกิจการนักศึกษามีหน่วยให้บริการหรือให้คาปรึกษา
สาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาที่ขอใช้บริการตลอดเวลา อาจมี
การจัดบริการสายด่วน (hotline) สาหรับให้คาปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติและต้องการ
ความช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ
1.4. มีระบบการส่งต่ อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยั งโรงพยาบาลหรือหน่ว ย
ให้บริการเฉพาะทางในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของสถาบันที่จะดูแลได้
1.5. ผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้คาแนะนาแก่นักศึกษา จน
สามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้สาเร็จ
1.6. มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป็นระยะๆ เพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน
1.7. มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษาเพื่อร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาของนักศึกษา
1.8. มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
2.1. สถาบันจัดทาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ สาหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
กับนักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจั ย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่นักศึกษาจาเป็นต้องรู้
2.2. มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
2.3. มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
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 เพื่อนามาใช้เป็นข้อ มูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
เหมาะสมต่อไป
3.2 มี การจั ด กิจ กรรมวิ ช าการ หรือกิจ กรรมทางสั ง คม โดยให้นั กศึกษาเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั กในการ
ดาเนินงานเพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การทางานร่วมกัน
3.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ
3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
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4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
4.1 สถาบันมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดทาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็ บไซต์ จดหมายข่าว ฯลฯ
สาหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนา
ความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
4.2 มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์เป็น
ระยะๆ
4.3 เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน การทาวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กิจกรรมดังกล่าว
นอกจากจะให้ศิษย์เก่าได้มีส่ว นร่วมในการพัฒ นาความรู้และประสบการณ์ที่ดี แก่นักศึกษาปัจ จุบัน และสร้า ง
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์เก่าแล้ว ยังทาให้ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการ
ใหม่ๆ ในฐานะผู้ให้และผู้รับ
4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์สาหรับศิษย์เก่าเป็น
ระยะๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้
5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
6.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถาบันระดับสาขาวิชา สานัก หรือสถาบัน มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ให้บริการทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประเมินและระยะเวลาในการ
ประเมิน
6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน และนาเสนอผลการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ และ
ผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน
6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนน
เต็ม 5 จึงจะถือว่ามีการบริการที่อยู่ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านใดที่ยังไม่ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน (ต่ากว่า 3.51 คะแนน) ให้ทาการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ ง
การให้บริการ ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา
7.1 น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารเสนอให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทราบทุ ก ระดั บ และมี ก ารจั ด ท า
แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเปูาหมายที่กาหนด
7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และประเมินคุณภาพของการให้บริการ
ทุกด้านตามแผนที่กาหนด
7.3 มีการสารวจข้อมูลจากนักศึกษา และศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการที่สถาบันจัดให้ทุกด้าน
อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการพัฒนาระบบการให้บริการในระยะต่อไป
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ตัวบ่งชี้ 3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา **
** สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึ กษา เป็นกิจกรรม
ที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้ อ งกั บ
คุ ณ ลั กษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ 5 ประการ ได้ แก่ (1) คุณ ธรรม จริย ธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทาง
ปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้
กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับมหาวิทยาลัย) :
1. สถาบันจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย
- ด้านคุณธรรมจริยธรรม
- ด้านความรู้
- ด้านทักษะทางปัญญา
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสาหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
5. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน (ระดับมหาวิทยาลัย) :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับศูนย์วิทยพัฒนา 10 ศูนย์) :
1. มีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยแต่ละศูนย์ต้องจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุม อย่างน้อย
3 ประเด็นใน 5 ประเด็นจากประเด็นดังต่อไปนี้
- ด้านคุณธรรมจริยธรรม
- ด้านความรู้
- ด้านทักษะทางปัญญา
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ ศูนย์วิทยพัฒนาทั้ง 10 ศูน ย์ต้องมีข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็น
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
3. ศูนย์วิทยพัฒนาแต่ละศูนย์ต้องมีการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี นาความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษา อย่างน้อย 2 ใน 5 ประเภท จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้ ง นี้ ศู นย์วิท ยพัฒ นาทั้ ง 10 ศูน ย์ต้ องมีข้ อตกลงร่ว มกั นเพื่อให้ ก ารจั ด กิ จ กรรมพัฒ นานัก ศึก ษาที่
ดาเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต้องครอบคลุมทั้ง 5 ประเภท
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
5. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน (ระดับศูนย์วิทยพัฒนา 10 ศูนย์) :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ระดับมหาวิทยาลัย
1. สถาบั น จั ด ท าแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ ม ผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
1.1 หน่วยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกาหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ที่ชัดเจน
นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองค์กรนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่
สถาบันกาหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา
1.2 มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประกอบด้วย ตัวบ่งชี้หลัก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี้เฉพาะ (ถ้ามี) ที่นอกเหนือจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจาก
การทากิจกรรม
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
สถาบันมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ และกาหนดเงื่อนไขให้นักศึกษา
ระบุตัวบ่งชี้ความสาเร็จของการดาเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษา
อย่างน้อย 5 ประเภทสาหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 สาหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรส่งเสริมให้นั กศึกษาจัดทาแผนการจัดกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาที่ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิ ตที่ พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬ าหรือการส่ง เสริมสุ ขภาพ กิจ กรรมบ าเพ็ญ ประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 สาหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันต้องส่งเสริมการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมที่
ดาเนิ น การโดยนั กศึกษาระดั บ ปริญ ญาโทหรือเอกอย่ างน้ อย 2 ประเภทจากประเภทกิจ กรรมต่ อไปนี้ ได้ แ ก่
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุ ขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย
3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้องจัดทาข้อเสนอ
โครงการให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝุายกิจการนักศึกษาของสถาบัน) โดยมีคาอธิบายเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยสาระสาคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย และวิธีการประเมิ นความสาเร็จ และมีการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมใหม่
3.4 ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลปูอนกลับแก่นักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทาข้อเสนอโครงการที่
ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
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4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกัน
4.1 สถาบันให้นักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน และให้
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางานในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM : Knowledge Management) การให้นักศึกษานาเสนอผลการดาเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่
ประชุม เพื่อให้นักศึกษากลุ่มอื่นรับรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทางาน การพัฒนา
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ การประเมินความสาเร็จ
4.2 ในระดับสถาบัน อาจารย์ที่รับผิดชอบฝุายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับสถาบันภายนอก เพื่อ
ส่งเสริมการทากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระหว่างสถาบัน และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาระหว่างสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันควรให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่างสถาบันด้วย
4.3 ในแต่ล ะปี สถาบัน อาจหมุน เวี ยนเป็ นเจ้า ภาพ ให้นั กศึกษาระหว่า งสถาบัน มีการจัด เวทีหรือการ
ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการทากิจกรรม หรือนาเสนอผลการจัดกิจกรรมของแต่ละ
สถาบัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพื่อสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหว่างสถาบัน มีการ
รวมตัวกันเป็นเครือข่ายสถาบัน เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดย
ผู้รับผิดชอบอาจเป็นการทางานร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสถาบัน
5. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5.1 สถาบัน (ฝุายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตาม
ตัวบ่งชี้ที่กาหนด
5.2 สถาบันกาหนดให้นักศึกษาจัด ทารายงานผลการจัดกิจกรรม และนารายงานผลการจัดกิจกรรมมา
สังเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรอบปี
5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
5.4 สถาบันมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพื่อจัดทาแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีต่อไป
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
6.1 สถาบัน มีการนาผลการประเมิ นความส าเร็จ ของการจัด กิจ กรรมการพั ฒ นานั กศึกษาและผลการ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะห์คุณลักษณะ
ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร
6.2 สถาบันนาเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการระดมความคิดในการพัฒนานักศึกษาให้มี
ลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรมนักศึกษา
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
หลักการ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง อาจมี จุ ด เน้ น ในเรื่ อ งการวิ จั ย ที่ แ ตกต่ า งกั น ขึ้ น กั บ สภาพแวดล้ อ ม
และความพร้อมของแต่ ล ะสถาบั น อย่ า งไรก็ต าม ทุ กสถาบั น อุด มศึกษาจ าเป็ น ต้ องมี พั น ธกิจ นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของพั น ธกิ จ สถาบั น ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ร ะบบและกลไกควบคุ ม ให้ ส ามารถด าเนิ น การในพั น ธกิ จ ด้ า นนี้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์จาเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดาเนินการได้
ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
และพั นธกิจ ด้า นอื่น ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิ จัย มี คุณภาพ มี ป ระโยชน์ สนองยุ ท ธศาสตร์ของชาติ
และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมิ นคุณภาพภายนอกระดั บอุดมศึกษารอบสาม 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
ตัวบ่งชี้ 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ 4.5 (สมศ. 5) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ 4.6 (สมศ. 6) งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ 4.7 (สมศ. 7) ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
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ตัวบ่งชี้ 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมี
แนวทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ที่กาหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
แก่นักวิจั ยและทีม วิจัย การสนับสนุ นทรัพยากรที่จาเป็น ซึ่ง รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมื อ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้ านการวิจั ย
ของสถาบัน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
3. มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ แ ละให้ ค วามรู้ ด้ า นจรรยาบรรณการวิ จั ย
แก่อาจารย์ประจาและนักวิจัย ะจ
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบั ติการวิ จัยฯ หรือ หน่ วยวิจัย ฯ หรือศูนย์ เครื่องมื อ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับ สนุ น
การวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิ ชาการที่ ส่ง เสริม งานวิ จัย ฯ เช่ น การจั ดประชุม วิช าการ การจัด แสดงงานสร้า งสรรค์
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ข :
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพ
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 ระดับมหาวิทยาลัย
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกาหนดหน่วยงาน บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ
ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างสม่าเสมอเพื่อบรรลุตามเปูาหมาย
ของแผนการวิจัยของสถาบัน
1.2 การบริหารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ให้บ รรลุ ผลส าเร็จ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหาร
งานวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถดาเนินการวิจัย
หรื อ ผลิ ต งานสร้ า งสรรค์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนอกเหนื อ จากการจั ด สรรทุ น วิ จั ย นอกจากนั้ น อาจจั ด สรร
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้ปฏิบัติงานในกลุ่ม
หรือศูนย์วิจัย เป็นต้น
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
มี ก ารบู ร ณาการกระบวนการวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ กั บ กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนเช่ น
1) การกาหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์ 2) การกาหนดให้นักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรีท าโครงการวิ จั ย หรื องานสร้ า งสรรค์ ซึ่ ง เกี่ ย วข้อ งกับ งานวิ จั ย หรื องานสร้ า งสรรค์ข องอาจารย์
3) การกาหนดให้นั กศึกษาทุ กระดั บเข้า ฟั ง การบรรยายหรือสั ม มนาเกี่ย วกับ ผลความก้า วหน้ าในงานวิ จั ย
ของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) หรือเข้าร่วม
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 4) การจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์
ของนั ก ศึ ก ษา หรื อ ส่ ง เสริ ม นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มประชุ ม การเสนอผลงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ระดั บ ชาติ
และนานาชาติ 5) การส่งเสริมให้อาจารย์นาผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัด
การเรียนการสอน เป็นต้น
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3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจา
และนักวิจัย
3.1 จัดระบบการรับเข้าและกากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย เช่น วิเคราะห์กาลังคนวางแผน และรับเข้า
บุคคล (ทั้งอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับจุดเน้นด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทาการกาหนดกฎเกณฑ์ แนวทางกากับ และส่งเสริมให้
อาจารย์ทางานวิ จัยหรืองานสร้า งสรรค์ และตีพิ ม พ์ผลงานในวารสารหรือจั ดแสดงผลงานที่ ได้รับ การยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ โดยกาหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ
3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล กรณี
นักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรม การทางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับการแนะนาหรือการร่วมทีม
วิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา กรณี
นักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาสไปทางานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นนานอกสถาบัน
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่ทาให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างไรก็ตาม การพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ การส่งเสริมการทางานวิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจัย
อาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษา หลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถทางานวิจัยอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง
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 และเงื่อนไข
ของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจารย์และนักวิ จัยสามารถเข้าดูได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัดให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์
และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาส
ได้รับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น
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5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
สถาบั น ควรจั ด หาทรัพ ยากรและ/หรือจั ด หาแหล่ งสนั บ สนุ น ทรัพ ยากรอย่ า งเพี ย งพอ ทั้ ง งบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจน
กิจกรรมอืน่ ๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี้
5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบด้วย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของ
กลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือผลงานตามความต้องการ
ของประเทศ หรือของท้องถิ่นอย่า งต่ อเนื่องนอกเหนื อจากเงิ นทุน วิจั ย 2) งบประมาณสนั บสนุน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ 3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (Visiting Professor) เป็นต้น
5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของสถาบันระบบรักษาสุขภาพ
และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จาเป็นที่หลายหน่วยวิจัย หรือกลุ่ม
วิจัย หรือศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่าว ก็ต้องจัดระบบผ่านเครือข่าย
ทั้งในและต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอื่นได้ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของนักวิจัย
5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร(Hard Copy) และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุนศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) การสนับสนุนการไปร่วมทางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กับหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ โดยเฉพาะในช่วงลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ (Sabbatical Leave) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัย
5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้านต่อไปนี้ 1) ข้อมูลด้านแหล่ง
ทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 2) ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน
ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา 3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและการ
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร่ผลงาน
4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันในการส่งเสริมการนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา 5) ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
สถาบันจัดให้มีระบบประเมินผลสาเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่าเสมอ โดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ และนักวิ จัย เช่ น “การประเมินผลสาเร็จของการให้ทุนวิ จัย ” ทั้ง ในประเด็น งานวิจัย เสร็จทัน ตาม
กาหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ได้ในโอกาสต่อมา หรือ “การประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย ” ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอ
เที ย บกับ งานวิ จั ย ของอาจารย์ และนั กวิ จั ย ในปั จ จุ บัน หรือ “การประเมิ น ระบบสารสนเทศ” ในประเด็ น
ความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น
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7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
สถาบันนาผลการประเมินไปจัดทาแผนการปรับปรุง โดยกาหนดกิจกรรมที่ต้องทาเพื่อการปรับปรุง กาหนด
บุ ค คลหรือหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในการปรับ ปรุง กาหนดงบประมาณที่ ต้ องใช้ หากจ าเป็ น กาหนดระยะเวลา
ที่การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากนั้นจึงดาเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามที่กาหนด
8 มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหา
ของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด (เฉพาะกลุ่ม
ข และ ค 2)
สถาบั นหรือคณะวิ ชาวางแนวทางและขั้น ตอน ตลอดจนกาหนดผู้ รับผิด ชอบในการสร้างความร่วมมื อ
กั บ องค์ ก รภายนอกโดยวิ ธี ก ารต่ า งๆ เช่ น การจั ด หาข้ อ มู ล สารสนเทศของกลุ่ ม เปู า หมาย การสนทนากั บ
กลุ่มเปูาหมายที่สาคัญ (Focus Group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก การใช้ข้อมูลปูอนกลับ
(Feed Back) จากความร่วมมือที่มีอยู่เดิม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องความร่ ว มมื อ ดั ง กล่ า วควรมี ทั้ ง การร่ ว มท างานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ บ นพื้ น ฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเพื่อตอบโจทย์ของหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการร่วมใช้ทรัพยากร ทั้งสถานที่
บุคคล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นๆ
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ตัวบ่งชี้ 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์
นักศึ กษา วงการวิชาการ หน่ วยงานทั้ งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนชุมชนเปู าหมายที่ จะน าผลการวิจัย ไปใช้
ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความสาคัญสาหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม
กับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มี ร ะบบและกลไกสนั บ สนุ น การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ นการประชุ ม วิ ช าการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ จ ากงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 2
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่ อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ระดับมหาวิทยาลัย
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วางแนวทาง ขั้ น ตอน และหลั ก เกณฑ์ ตลอดจนก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการสนั บ สนุ น การตี พิ ม พ์
หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี Peer Review ในประเด็น
ต่อไปนี้ เช่น 1) การจัดให้มีพี่เลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัยสาหรับนาเสนอในที่ประชุม
วิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารย์
และนักวิจัย ที่จะนาเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุม
เสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 4) การจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าว
อาจแตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของแต่ละสถาบัน
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
วางแนวทาง ขั้น ตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกาหนดผู้ รับผิด ชอบในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเปูาหมายโดยยังคงความเชื่อถือ
ได้ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น กาหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์และนักวิจัย คัดสรรค์ผลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดให้มีการสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของ
ผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้
ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่
3. มีการประชาสัมพั นธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง
นาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ 2 เผยแพร่สู่สาธารณชน
ผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการติดตามข้อมูลปูอนกลับนอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์อาจรวมถึง
การสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอก
ทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเปูาหมายที่คาดว่าจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือนาผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
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4. มีการนาผลงานงานวิจั ยหรืองานสร้า งสรรค์ไปใช้ ให้เกิด ประโยชน์ และมี การรับ รองการใช้ป ระโยชน์จ ริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
สนั บ สนุ น การน าผลงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ เช่ น 1) ก าหนดขั้ น ตอนวิ ธี ก าร
และผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และนักวิจัยกับองค์กร
ภายนอกที่มีศักยภาพในการนาผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2) ผู้รับผิดชอบแสวงหางานวิจัย
จากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ต้องการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จากสถาบัน
(Consultancy) และประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย 3) ผู้รับผิดชอบริเริ่มประสานงาน หรือส่งเสริมการนาผลงาน
ที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชย์ในลักษณะนิติบุคคล (Start – up Company) เป็นต้น
5. มี ร ะบบและกลไกเพื่ อ ช่ ว ยในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกาหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุน
การเจรจาต่ อ รอง ท าข้ อ ตกลง หรื อ สนั บ สนุ น ด้ า นระเบี ย บ หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แก่ อ าจารย์ นั ก วิ จั ย
และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจา
เข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ นอกจากนั้น ควรมีการกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการซื้อขาย หรือทาธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัย โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย
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ตัวบ่งชี้ 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา
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
ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดส รรเงิน
จากภายในสถาบั น และที่ ไ ด้ รั บ จากภายนอกสถาบั น เพื่ อ สนั บ สนุ น การท าวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับ
จากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้า นการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่
ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

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
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนทีไ่ ด้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก x 5

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
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หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ ใช่จานวนเงิน
ที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน
ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัยแต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ดาเนินการ
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ตัวบ่งชี้ 4.5 (สมศ. 5) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดาเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมี
การเผยแพร่อย่างกว้ างขวางจากการเปรียบเทียบจานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจานวนผลงานสร้างสรรค์
ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
กับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบั บ สมบู ร ณ์ (Full Paper) ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจั ดทารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอก
สถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25
ก ง ค
จ
ค ล
ะช ช
ง ง ฉ
(Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) และฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation
Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีปฏิทนิ 2554 (1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554)
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เกณฑ์การประเมิน :
กาหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
- มีบทความจากผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ / ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
0.50
- มีบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของสมศ.
0.75
- มีบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้ อ มู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank:
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3
หรือ Q4) ในปี ล่ า สุ ด ใน subject category ที่ ตี พิ ม พ์ หรือมี การตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.
1.00
- มีบทความจากผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้ อมู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร SJR
(SCImago
Journal
Rank:
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ
Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI Scopus
สูตรการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

x 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกาหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
5 คะแนน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
20
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
หมายเหตุ :
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
ข้อมูลประกอบการพิจารณา:
1. จานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อ
วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และค่าน้าหนักของแต่ละบทความวิจัย
2. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย
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ตัวบ่งชี้ 4.6 (สมศ. 6) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้:
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สาคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดาเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความสาเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์
สู่การนาไปใช้จากการเปรียบเทียบจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ที่นามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับ
การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นาไปใช้ประโยชน์
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นโครงการ โครงการวิ จั ย และรายงานการวิ จั ย อย่ า งถู ก ต้ อ ง สามารถน าไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเปูาหมาย โดยมีหลักฐาน
ปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ ได้จริงอย่างชัดเจนตามวั ตถุประสงค์ และ /หรือ ได้
การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรองการตรวจรับงาน
โดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีดังนี้
1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะเช่น ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่
ทาให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการ
สาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนาไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกาหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เป็นต้น
3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นต้น
4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นาไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงาน
หรือองค์กร ช ช ภายนอก
ะ อุดมศึกษา ที่มีการนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
ะ อุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง / การตรวจรับงานโดย
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
การนับจานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นาผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจน โดยที่ผลงานวิจัยจะดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปี
ปฏิทิน ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนาไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียง
ครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ากัน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีปฏิทนิ (1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554)
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สูตรการคานวณ :
ผลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมด

x 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสาขาวิชา ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
หมายเหตุ :
1. Citation, ลิขสิทธิ์ / อนุสิทธิบัตร / ตาราที่ผา่ นผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วใช้ในห้องสมุดของโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยอื่น โดยแสดงหลักฐาน/หนังสือตอบรับการนาไปใช้ ไม่สามารถนับเป็นผลงานของตัวบ่งชี้นี้ได้
เนื่องจากตัวบ่งชี้นี้มงุ่ วัดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของชุมชนและองค์กร
ภายนอกสถาบัน
2. การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภายในสถาบันตนเอง ไม่สามารถนับเป็นผลงานของตัวบ่งชีน้ ี้ได้
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย โดยการให้สัมภาษณ์สื่อ ลงข่าวในหนังสือพิมพ์
เว็บไซต์ ซึ่งถือว่าเป็นการเผยแพร่งานวิจัยเช่นกัน โดยไม่มีหน่วยงานไหนทาหนังสือรับรอง สามารถนับได้ เพราะมี
หลักฐานการใช้ประโยชน์
4. การใช้ประโยชน์ให้นบั ปีที่ใช้ จะนับอีกได้หากมีการต่อยอด หรือใช้ในต่างพื้นที่ หรือต่างองค์กร หรือ
ได้รับการจดสิทธิบัตร
(ทีม่ า : สรุปประเด็นคาถามและคาตอบของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2554 http://www.onesqa.or.th/ -> download -> ระดับอุดมศึกษา)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา โดยนับรวมผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจาทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดาเนินการเสร็จ ปีที่นาไปใช้ประโยชน์ ชื่ อหน่วยงาน
ที่นาไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูล
ที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้
- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่สาธารณชนในเรื่อง
ต่างๆ ที่ทาให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข
ด้ า นการบริหารจั ด การส าหรับ วิ ส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME) ด้ า นการส่ ง เสริม
ประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น
- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนาไปประกอบ
เป็ น ข้ อ มู ล การประกาศใช้ ก ฎหมาย หรื อ ก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ ต่ า งๆ โดยองค์ ก ร หรื อ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
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- การใช้ ประโยชน์ ท างอ้อมของงานสร้า งสรรค์ ซึ่ ง เป็ น การสร้า งคุณ ค่า ทางจิ ต ใจ ยกระดั บ จิ ต ใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นาไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและ
การประเมินไว้
2. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ และนักวิจัย
ประจาที่ลาศึกษาต่อ
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ตัวบ่งชี้ 4.7 (สมศ. 7) ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย การ
ปฏิบัติจ ริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปั ญหา หรือพั ฒนางานในหน้าที่จ นเกิด ผลดีต่อการพั ฒนาคุณภาพการจั ด
การศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตารา หรือ หนังสือ ที่ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
หรือเทียบเท่า
ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ(Academic Paper) ตารา (Textbook) หรือหนังสือ
(Book) ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- บทความวิช าการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่ เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่
สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย
โดยจัดทาในรูปของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน
- ตารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ทั้ ง หมดของรายวิ ช าหรือ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ช าหรื อหลั ก สู ต รก็ไ ด้ โดยมี การวิ เคราะห์ แ ละ
สั ง เคราะห์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และสะท้ อ นให้ เ ห็ น ความสามารถในกา รถ่ า ยทอดวิ ช า
ในระดับอุดมศึกษา
- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่าน
ทั่วไป โดยไม่จาเป็นต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือต้องนามาประกอบการเรียน
การสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรีย งขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐาน
ทางวิ ช าการที่ มั่ น คงและให้ ทั ศ นะของผู้ เ ขี ย นที่ ส ร้ า งเสริ ม ปั ญ ญาความคิ ด และสร้ า ง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง
การนับจานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ได้รับการตี พิมพ์
เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ หนังสือ หรือตารา
ทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์และผลงานจะต้องเกิน
ร้อยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ชิ้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีปฏิทนิ (1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554)

สูตรการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
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เกณฑ์การประเมิน :
กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
0.50
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
0.75
- ตาราหรือหนั งสือที่มีการประเมินผ่ านตามเกณฑ์ โดยผู้ท รงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษา
กาหนด
1.00
- ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการแล้ ว หรื อ ต าราหรื อ หนั ง สื อ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตารา หนังสือ ระดับอุดมศึกษา) ที่มีคุณภาพของ
อาจารย์ประจา โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่ อเจ้าของผลงาน ปีที่
ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ชื่อ หน่วยงานที่รับรองและมีหลักฐานการ
รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้าหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น
2. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
หมายเหตุ:
1. รายชื่อวารสารที่ได้รับรองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)
2. ผลงานวิชาการที่เป็นกรณีศึกษา (Case Study) ที่มีลักษณะเป็น Research Based Case หรือ FieldBased Case และ Archival (Secondary Sources) Case รวมถึง Software ไม่สามารถนับเป็นผลงานตาม
ตัวบ่งชี้นี้ได้ นับได้เฉพาะบทความวิชาการและตาราหรือหนังสือ
3. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์ ไม่สามารถนับเป็นผลงานทางวิชาการได้ นับได้เฉพาะบทความ
วิชาการและตาราหรือหนังสือ
4. ผลงานจากการวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ในระดั บ ชาติ เช่ น อุ ป กรณ์ ส กั ด สารแบบไมโครที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจาปี 2554 ในกลุ่มด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (สาขาวิ ทยาศาสตร์เคมีและเภสั ช) จากสานั กงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่ งชาติ (วช.) ไม่
สามารถนับเป็นผลงานทางวิชาการได้ นับได้เฉพาะบทความวิชาการและตาราหรือหนังสือ
5. หนังสือที่มีลักษณะเป็น Book Chapter ซึ่งมีผู้เขียนหลายคน เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งหนังสือนี้ได้รับการ edit แล้ว กรณีที่อาจารย์เป็นผู้เขียนหนึ่งในนั้น (เขียน 1 Chapter) ไม่สามารถ
นับเป็นผลงานทางวิชาการได้ จะนับได้ก็ต่อเมื่อมีส่วนร่วมเขียนร้อยละ 50 ขึ้นไป
6. หลักฐานรับรองผลงานวิชาการที่เป็นหนังสือหรือตาราให้ระบุชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงาน กรณี
ผลงานที่ได้ตาแหน่งทางวิชาการให้แสดงหลักฐานการได้ตาแหน่งวิชาการ
ที่มา : เอกสารประกอบการประชุม กพอ. ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 11 มีนาคม 2554
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
หลักการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือเพื่อ
ชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้
ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทาง
วิชาการด้วย
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 น คุ ณ ภาพภายนอกระดั บ อุด มศึ กษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ 5.1 (สกอ.)
ตัวบ่งชี้ 5.2 (สกอ.)
ตัวบ่งชี้ 5.8 (สมศ. 8)

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ 5.9 (สมศ. 9)
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ตัวบ่งชี้ 5.18 (สมศ. 18)
ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
- ตัวบ่งชี้ 5.18.1 (สมศ. 18.1) ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาสังคมประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
- ตัวบ่งชี้ 5.18.2 (สมศ. 18.2) ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาสังคมประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
กาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และ ข้อ 3
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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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ระดับมหาวิทยาลัย
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจ
ของสถาบัน มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมีความพร้ อมทั้งในด้านความรู้
ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ (Service Mind) ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทาระเบียบของการให้บริการ กาหนดภาระงานของ
อาจารย์และบุคลากรให้ชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆซึ่งจะเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการให้บริการแก่ชุมชนสังคมตามความถนัดและจุดเน้นของสถาบัน
ในการให้บริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
คุณภาพของการให้บริการอย่างสม่าเสมอ เพื่อบรรลุตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานประจาด้าน
อื่นๆของอาจารย์และบุคลากร เช่น การกาหนดให้นักศึกษานาความรู้ไปจัดทาเป็นโครงการหรือกิจ กรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น 1) มีการนาผลการวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ และ 2) นาความรู้ ประสบการณ์ จากการ
ให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย เป็นต้น
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย
จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการวิ ชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยให้มีส่ วนร่ว มของผู้ให้บ ริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่ง เป็นทั้ งผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการดาเนินงาน เปูาหมายของสถาบัน ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของ
บุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
ไว้
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย
สถาบันนาผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่างสม่าเสมอและเป็น
รูปธรรม
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ตัวบ่งชี้ 5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม **
** สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและ
เป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อม
ตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้น
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มี ก ารส ารวจความต้ อ งการของชุ ม ชน หรื อ ภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน หรื อ หน่ ว ยงานวิ ช าชี พ เพื่ อ
ประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
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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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ระดับมหาวิทยาลัย
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการ
กาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของ
สถาบัน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
สถาบันมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพที่จะให้บริการ 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
มีการประเมิ น ประโยชน์ หรือผลกระทบของการให้บ ริการทางวิ ช าการต่ อสั ง คมว่า สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรผู้
ให้บริการ ทั้งในด้านการนาความรู้ ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร การชี้แจงแนะนาให้ผู้รับบริการและ
ประชาชน
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
มีการนาผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ ระบบและ
กลไกการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการ
ให้บริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกากับคุณภาพของการให้บริการ โดยจัดให้มีระบบการ
ให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
5. มีการพัฒ นาความรู้ที่ไ ด้จ ากการให้บริการทางวิ ชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ บุคลากรภายในสถาบั นและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
สถาบันมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ใน
การให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลการบริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ
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ตัวบ่งชี้ 5.8 (สมศ. 8) ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ / การวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่
ะ
ศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่ง
ของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทาหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการ
พั ฒ นาความรู้ ตลอดจนความเข้ ม แข็ ง ประเทศชาติ แ ละนานาชาติ การบริ ก ารวิ ช าการเป็ น การบริ ก ารที่ มี
ค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนาความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น
การนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ
1. การพัฒนาการเรียนการสอน
2. การพัฒนาการวิจัย
ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไปไม่จาเป็นต้องมีทั้งสอง
ประเภท และ ล ช
และ จ ง จ
ะ
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

สูตรการคานวณ :
จานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการที่นามาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
จานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ
แ
มหาวิทยาลัยอ

x 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจาได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปต่อยอดพัฒนา
เป็นหนังสือ ตารา หรืองานวิจัย ขยายผลนาไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนาไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่
2. โครงการบริการวิชาการที่นั บในตั วตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิ น และโครงการ
วิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการในปีที่ประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะบูรณาการเฉพาะกับ
การเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยก็ได้
3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่ วยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งการประเมินใน
ระดับสาขาวิชาและระดับสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ 5.9 (สมศ. 9) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก **

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์

** สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้ มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่
สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดาเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆหรือทาให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ตามศักยภาพของตน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
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. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดาเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นาหรือสมาชิกของชุมชนหรือองค์กรได้
เรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องห ยั่งยืน
4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดาเนิ นงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์
ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคมชุมชน หรือองค์กร
5. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการดาเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
6. “ยั่งยืน ” หมายถึง มีการดาเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
7. “เข้มแข็ง ” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้
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หมายเหตุ :
1. ส าหรับ สถานศึก ษาระดับ อุด มศึก ษาที ่ไ ด้ร ับ การประเมิน ปี 2555 เป็น ต้น ไป สามารถใช้
โครงการ / กิจ กรรมใหม่ที ่ป รากฏอยู ่ใ นแผนระยะยาวโดยได้ร ับ การอนุม ัต ิจ ากสภาสถาบัน ว่า เป็น
โครงการ / กิจ กรรมที่ต่อ เนื่อ งในอนาคตและจะยั่ง ยืน เข้ม แข็ง สามารถพึ่ง พาตนเองได้ โดย สมศ. จะ
พิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า
2. ในกรณีที่สาขาวิชาดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ให้แสดงหลักฐานการเข้าร่วมของสาขาวิชานั้นๆ
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ตัวบ่งชี้ 5.18 (สมศ. 18) ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
ตัวบ่งชี้ 5.18.1 (สมศ. 18.1) ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน **
ตัวบ่งชี้ 5.18.2 (สมศ. 18.2) ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน **
** สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกดาเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคม
ในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ความรักชาติ บารุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุนโยบาย
รัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสั งคมอาเซีย น พลังงานสิ่ งแวดล้อม อุ บัติภัย สิ่งเสพติด ความ
ฟุุมเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น
ทั้งนี้ ประเด็นที่ชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดาเนินการโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน
18.1)
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปูาหมายตามแผน ะจ ไม่ตากว่
่ าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ / หรือนานาชาติ
เกณฑ์มาตรฐาน
8.2 (
18.2)
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปูาหมายตามแผน ะจ ไม่ตากว่
่ าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในช ช
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ / หรือนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
-

คะแนน 2
มีการปฏิบัติ
1 ข้อ

คะแนน 3
มีการปฏิบัติ
2 ข้อ
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คะแนน 4
มีการปฏิบัติ
3 ข้อ

คะแนน 5
มีการปฏิบัติ
4 - 5 ข้อ
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการหรือกิจ กรรมที่ สถานศึกษาระดั บอุดมศึกษาได้ดาเนินงานที่มี ประโยชน์และสร้างคุณ ค่าต่ อ
สถานศึกษา มีบทบาทในการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเปูาหมาย รวมทั้ง
ความสาเร็จของโครงการ
2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภามหาวิทยาลัยที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้
ดาเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
4. หลั กฐาน เอกสาร ข้อมู ลที่ แสดงถึง การเกิด ผลกระทบที่ เกิดประโยชน์ และสร้างคุณค่าต่ อสั งคมจาก
การดาเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติ / หรือระดับนานาชาติ
** สาหรับในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้สาขาวิชาดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและ
ใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา **
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องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทานุ บารุงศิล ปะและวั ฒนธรรมถือเป็น พันธกิจส าคัญ ประการหนึ่ งของสถาบัน อุดมศึกษา ดั งนั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดย
อาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจ
อื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 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 น คุ ณ ภาพภายนอกระดั บ อุด มศึ กษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ 6.1 (สกอ.)
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 6.10 (สมศ. 10) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 6.11 (สมศ. 11) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ 6.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม **
** สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้น ของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
มี ก ารปรั บ รอบปี ที่ ใ ช้ นั บ ผลงานจากปี ก ารศึ ก ษาเป็ น ปี ง บประ มาณ
เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒ นธรรมเกี่ยวข้องกับ แผนแม่ บ ทด้ า นศิลปะและวั ฒ นธรรมและแผน
ประจาปี ซึ่งแผนดังกล่าวนับตามรอบปีงบประมาณ

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการงานด้า นทานุบารุง ศิลปะและวั ฒนธรรมกับ การจัด การเรีย นการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด
การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกาหนดหรือสร้า งมาตรฐานคุณ ภาพด้ า นศิลปะและวั ฒ นธรรมและมี ผ ลงานเป็ น ที่ ย อมรับ ใน
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

หมายเหตุ :
ยอมรับในระดับชาติ หมายถึง ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ระดับมหาวิทยาลัย
1. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
สถาบันอุดมศึกษามีการกาหนดระบบและกลไกทางด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบส่งเสริม
ให้บุคลากรนากิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และมีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่
กาหนดไว้ เช่น มีการกาหนดนโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมการกาหนดผู้รับผิดชอบ มีการจัดทา
แผนงบประมาณโครงการ มีการกาหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการนางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการนาสู่การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
2. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
สถาบันสนับสนุนให้มีการนาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และ
กิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้ง
ที่จัดโดยสถาบันและที่จัดโดยองค์การนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
3.1 สถาบันมีสถานที่เพื่อการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์ หอประวัติ
พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 สถาบันจัดทาวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับหน่วยงาน ระดับชาติ โดย
มีความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น
มีการสร้างเครือข่าย มีการกาหนดตัวบ่งชี้ และมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบอย่างชัดเจน
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา มีการกาหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
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5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.1 มีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA
5.2 มีแผนปรับ ปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านทานุบารุงศิลปะและวั ฒนธรรมนาสู่การปฏิบัติและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
6. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับ ชาติ
6.1 สถาบันมีการกาหนด / การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญและมี
การเผยแพร่สู่สาธารณะ
6.2 สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือเป็นที่
ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
6.3 สถาบันมีจานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิง เป็นที่ยอมรับ
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ตัวบ่งชี้ 6.10 (สมศ. 10) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม **
** สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็นพันธกิจ
หลักประการหนึ่งที่
พึงตระหนัก ที่จะต้องให้ ความสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมใน
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม การส่งเสริมสนับสนุนจาต้องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการ
กาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
มี ก ารปรั บ รอบปี ที่ ใ ช้ นั บ ผลงานจากปี ก ารศึ ก ษาเป็ น ปี ง บประมาณ
เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 วัด ความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนประจาปี ซึ่งแผนของมหาวิทยาลัยนับตามรอบปีงบประมาณ

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจาปีไม่ตากว่
่ าร้อยละ 80
3. มีการดาเนินงานสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ / หรือนานาชาติ
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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของโครงการ
หรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเปูาหมายความสาเร็จ
3. รายงานผลการสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน)
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสาเร็จ เช่น ขั้นตอน
และช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล
เป็นต้น
5. รายงาน รางวั ลที่ ได้ รับ การประกาศเกียรติคุณ ยกย่ อง ระดั บชาติ และนานาชาติ จากสถาบัน หรือ
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
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หมายเหตุ :
1. ได้รับการยกย่องระดับชาติ หมายถึง ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้น
ไปหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทงั้ ภาครัฐและเอกชน
2. ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ หมายถึง ได้รับการยกย่องที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
3. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา
อินโดเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
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ตัวบ่งชี้ 6.11 (สมศ. 11) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม **
** สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นเรื่องที่ เกี่ย วข้องกับความสุ นทรีย์และรสนิยม เกิด รูปแบบวิถีชีวิต และสั งค ม
โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จาเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา
ให้ค วามรู้และประสบการณ์ด้ านสุน ทรียภาพในบริบ ทของศิล ปะและวัฒ นธรรม สามารถรู้จัก เลื อกรับ รักษา
และสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
มีการปรับรอบปีที่ใช้นับผลงานจากปีการศึกษาเป็นปีงบประมาณ เพื่อให้
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สกอ. 6.1 และ สมศ. 10

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดล้อมด้า นความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุ ขลั กษณะ และตกแต่ งอย่างมีความ
สุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สม่าเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4 ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 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. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่
สถานศึกษาดาเนินการ ล ในแต่ละงบประมาณ
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของความสาเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย และ
ความสวยงาม
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4
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หมายเหตุ :
1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก
2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่แวดล้อม
ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ ในการกากับ
ดูแลการทางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
2553 สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6.
ค
ล 2552 - 2553
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบ่งชี้ จานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ 7.1 (สกอ.) ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 7.2 (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 7.3 (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ 7.12 (สมศ. 12) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 7.13 (สมศ. 13) การปฏิติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริหารสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ 7.1 (สกอ.) ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ เป็นผู้นาที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม รั ก ความก้ า วหน้ า ดู แ ลบุ ค ลากรอย่ า งดี เปิ ด โอกาสให้ ชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร มี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง
จะทาให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามาปรับใช้
ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิท ธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรื อความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และผลงาน
ต่อเปูาหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง
การแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้ เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้ นตอน
ในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สาคัญ
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาใน
ฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่ นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ดาเนิ นการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับ ผิด ชอบในการตัด สิน ใจและการ
ดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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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 การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ
เสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ โดย
ฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับมหาวิทยาลัย) :
1. สภาสถาบัน (ก) ปฏิบั ติหน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้ว น และ (ข) มีการประเมิน ตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
โดยการปฏิบัติหน้าที่ที่ครบถ้วน (ก) ต้องครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้
1.1. มี ก ารก าหนดหรื อ ทบทวนนโยบายการก ากั บ ดู แ ลสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา รวมทั้ ง ทบทวนกรอบ
ทิศทางการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา
1.2. มีการดาเนินการตามระบบการกากับดู แลสถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือ
รายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าสภาสถาบันได้กาหนดให้มีกระบวนการที่เป็น
รูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
1.3. มีการติดตามผลการดาเนินงานสาคัญ อาทิ ด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
การเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดาเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ป็นมติ
สภาสถาบัน
1.4. สภาสถาบั น มี น โยบายที่ ก าหนดให้ มี ร ะบบการประเมิ น ตนเองของสภาสถาบั น และมี ก าร
ดาเนินงานตามระบบนั้น
1.5. มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
1.6. มี ร ายงานการสั ง เคราะห์ ม ติ ห รื อ นโยบาย รวมทั้ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้น จากการตั ด สิ น ใจของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา
2. ผู้บ ริหารมีวิ สั ยทั ศน์ กาหนดทิ ศทางการด าเนิ นงาน และสามารถถ่า ยทอดไปยัง บุ คลากรทุ กระดั บ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่ วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดยคานึงถึงประโยชน์ข องสถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
7. สภาสถาบั น ประเมิ น ผลการบริห ารงานของสถาบั น และผู้ บ ริห ารน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
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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 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสาขาวิชา) :
1. ประธานและคณะกรรมการประจาสาขาวิชาปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วน
2. ประธานและคณะกรรมการประจาสาขาวิชามีวิสัยทัศ น์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสาขาวิชา
3. ประธานและคณะกรรมการประจาสาขาวิชามีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสาขาวิชาไปยังบุคลากรในสาขาวิชา
4. ประธานและคณะกรรมการประจาสาขาวิชาสนับสนุนให้บุคลากรในสาขาวิชามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ประธานและคณะกรรมการประจาสาขาวิ ชาถ่ายทอดความรู้และส่ ง เสริมพั ฒนาผู้ร่วมงาน เพื่ อให้
สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาเต็มตามศักยภาพ
6. ประธานและคณะกรรมการประจาสาขาวิชาบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของสาขาวิชาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงานของสาขาวิชาและผู้บริหารสาขาวิชานาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
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 (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) :
1. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วน
2. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
3. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงานมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
4. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงานถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่ อให้
สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหารหน่วยงานนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554

133

หมายเหตุ ที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน และหัวหน้าฝุาย / หัวหน้างาน
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 ระดับมหาวิทยาลัย
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีก ารประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ล่วงหน้า
1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรได้รับการชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ข้อบังคับต่างๆ อาทิ ข้อบังคับที่ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลและผู้บริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ กรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และ
อัตลักษณ์ของสถาบัน เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสถาบันก่อนจะปฏิบัติหน้าที่
1.2 กรรมการสภาสถาบันกากับดูแลสถาบันไปสู่ทิศทางที่กาหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและ
สภาสถาบั น และมี ความสอดคล้ องกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้ ง ทั น ต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานต่อสาธารณชน
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความ
สามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
2.1 ผู้บริหารและสภาสถาบั น มีส่ วนร่วมกัน ในการกาหนดนโยบายและจั ดท าวิ สัย ทัศน์ พัน ธกิจ แผน
กลยุทธ์ และนาสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ ที่ควรมี
การพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองค์กร เช่นการส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู้ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ 2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลัก
ของสถาบัน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย
การบริการวิชาการและสังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเช่น
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณ ฑิต โดยคานึง ถึงความคุ้มค่า ของการใช้จ่า ยเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้ องกั บ
เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะได้รับ
2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน
2.3 ควรจัดทาระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้ทันสมัย นามาใช้ในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ
การรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนา
ข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ
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3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
3.1 ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามผลการนานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุมผู้บริ หาร
อย่างน้อย ปีละ 1 - 2 ครั้ง เพื่อทบทวนเปูาหมาย หรือปรับแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดาเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเปูาหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
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
ต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทางานให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน (On – The – Job
Training) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
5.2 ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรนาหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
(Community of Practices) เป็นต้น
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดาเนินงานของสถาบันให้ไปสู่ทิศทาง
ที่กาหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
6.2 ผู้บริหารมีการดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปูองผลประโยชน์ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
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 ผลการบริ ห ารงานของสถาบั น และผู้ บ ริ ห ารตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎหมายหรื อ
พระราชบัญญัติของสถาบัน และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหารและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ทาร่วมกันระหว่างสภาสถาบันและผู้บริหาร
7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้หลักการที่มุ่งเน้น
การให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุงสถาบันให้เจริญก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง
7.3 ผู้บริหารมีการนาผลการประเมิ นจากสภาสถาบันไปใช้ปรับปรุง การบริหารงาน อาทิ จัด ทาแผน
การบริหารงาน และรายงานผลการดาเนินงานต่อสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม
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ตัวบ่งชี้ 7.2 (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถ
เข้ า ถึ ง ความรู้ และพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ผู้ รู้ รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะส่ ง ผลให้
สถาบั น อุ ด มศึ กษามี ความสามารถในเชิ ง แข่ง ขัน สู ง สุ ด กระบวนการในการบริ หารจั ด การความรู้ ในสถาบั น
ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกาหนด
แนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน
ให้ดียิ่งขึ้น
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับมหาวิทยาลัย และสาขาวิชา) :
1. มีการกาหนดประเด็น ความรู้และเปู าหมายของการจัด การความรู้ที่ สอดคล้ องกับ แผนกลยุท ธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่
เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ม าพั ฒ นาและจั ด เก็บ อย่ า งเป็ น ระบบโดยเผยแพร่อ อกมาเป็ น ลายลั ก ษณ์ อัก ษร ( Explicit
Knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน(ระดับมหาวิทยาลัย และสาขาวิชา) :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
หมายเหตุ เนื่องจากคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยได้มีการตรวจประเมินตัวบ่งชี้นี้ของ
สาขาวิชาต่าง ๆ และได้ประกาศคะแนนล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ ผ่าน web site ของศูนย์
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอให้ผู้ประเมินใช้ผลประเมินและคะแนนตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว
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เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) :
1. มีการกาหนดประเด็น ความรู้และเปู าหมายของการจัด การความรู้ที่ สอดคล้ องกับ แผนกลยุท ธ์ของ
หน่วยงานให้ครอบคลุมพันธกิจ อย่างน้อย 1 พันธกิจ
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่กาหนดใน
ข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่
เป็ น แนวปฏิบั ติ ที่ ดี ม าพั ฒ นาและจั ด เก็บ อย่ า งเป็ น ระบบโดยเผยแพร่อ อกมาเป็ น ลายลั ก ษณ์ อัก ษร ( Explicit
Knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน(ระดับหน่วยงานสนับสนุน) :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
หมายเหตุ เนื่องจากคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยได้มีการตรวจประเมินตัวบ่งชี้นี้ และได้
ประกาศคะแนนล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ ผ่าน web site ของศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงขอให้ผู้ประเมินใช้ผลประเมินและคะแนนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ดังกล่าว
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ระดับมหาวิทยาลัย
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 หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
1.3 สถาบันควรมีเปูาหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร
ภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการ
จัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพ ธ์การ
เรียนรู้ (Learning Outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบัน เป็นต้น
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2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
2.1 กลุ่มเปูาหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย อย่างน้อย
ควรเป็นบุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์ หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น
2.2 สถาบันควรกาหนดนโยบายให้มีการสารวจผลการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือนักศึกษาใน
แต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชา
นั้นๆ เพื่อนามากาหนดเป็นประเด็นสาหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผ ลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงานทางด้าน
วิจัย รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวั ตกรรม อย่างสม่าเสมอผ่านเวที
ต่างๆ เช่น การจั ดประชุ มสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้า ของความรู้ เคล็ด ลับ หรือนวั ตกรรม
ดังกล่าว
3.2 สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน เช่น การส่งเสริมให้มี
ชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน
เพื่ อให้เกิด วัฒ นธรรมการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้อย่า งต่อเนื่อง โดยการจั ดสรรทรัพยากรอย่า งเหมาะสม ทั้ งด้ า น
งบประมาณ เวลา สถานที่
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ม าพั ฒ นาและจั ด เก็ บ อย่ า งเป็ น ระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ น ลายลั กษณ์ อัก ษร ( Explicit
Knowledge)
4.1 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่
ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย
4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร่
ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็น
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 ค วามรู้ 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 มาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน
5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเปูาประสงค์ที่กาหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ 7.3 (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ **
** สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย
และการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริห ารและการตั ด สิ น ใจตามพั น ธกิ จ ของสถาบั น โดยอย่ า งน้ อยต้ อ ง
ครอบคลุ ม การจั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ หารจั ด การ และการเงิ น 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

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ระดับมหาวิทยาลัย
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
1.1 สถาบั น ควรตั้ ง คณะกรรมการจั ดท าแผนระบบสารสนเทศที่ ป ระกอบไปด้ ว ยผู้ บ ริหารด้ า นระบบ
สารสนเทศของสถาบันและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
1.3 ระบบสารสนเทศที่ น าเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้ วยรายละเอียดดั งต่ อไปนี้ เป็ น
อย่างน้อย
- วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทางานของระบบแต่ละระบบ
- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่นาเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบนั
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง Hardware Software (System Software
และ Application Software) Database Peopleware และ Facilities อื่นๆ
- งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ
- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ
- การจัดลาดับความสาคัญของระบบสารสนเทศ
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่นาข้อมูลจากระบบสารสนเทศใน
การดาเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็น
สารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของสถาบันได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้า น
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาในการเก็บ
แบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใช้ระบบ
หรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น
3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของสถาบันควรดาเนินการประเมินความพึง พอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.1 ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการวิ เ คราะห์ 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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ตัวบ่งชี้ 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม
และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง
และการฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า)
เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดย
คานึงถึงการเรียนรู้วิธีการปูองกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อปูองกันหรือบรรเทา
ความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิ น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้
งาน มี การปรับปรุงระบบอย่ า งต่ อเนื่ องและทัน ต่ อการเปลี่ ย นแปลงเพื่ อการบรรลุ เปูา หมายของสถาบั นตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
รอบปีที่ใช้นับผลงาน:

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

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
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ ยงด้ านบุคลากรและความเสี่ ยงด้ านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์ และ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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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
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสีย่ งด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป
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 หรือต่อความมั่นคง
ทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง
ที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
1. มีการเสียชีวิตและถูกทาร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษาคณาจารย์ บุคลากรภายใน
สถาบันทั้งๆที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถปูองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่ไม่พบแผนการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
2. สถาบั น หรื อ หน่ ว ยงานเสื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย งหรื อ มี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ไ ม่ ดี อั น เนื่ อ งมาจากปั จ จั ย ต่ า งๆเช่ น
คณาจารย์นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรมจรรยาบรรณการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวงและเกิดเป็น
ข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างเช่นหนังสือพิมพ์ข่าว online เป็นต้น
3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทาให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง
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** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้วสถาบันก็จะได้คะแนนการประเมินเป็น
ศูนย์ (0) ด้วยเช่นกันหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น
การไม่เข้าข่ายที่ทาให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปูองกั นหรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบ
สาหรับความเสี่ยงที่ทาให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าและดาเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัยอยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปูองกัน) ของสถาบัน
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรั บผลกระทบที่ได้กาหนดไว้
ล่วงหน้า
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ระดับมหาวิทยาลัย
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบ
ในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน
1.2 มีการระบุรายละเอียดการทางานของคณะกรรมการหรือคณะทางาน เช่น นโยบายหรือแนวทางใน
การดาเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาให้ มีการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทางานฯ
อย่างสม่าเสมอ
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสีย่ งของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายในการบริหารการศึกษา
2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อสถาบันด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิต บุคลากร และทรัพย์สินของสถาบัน
เป็นสาคัญ
2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน อาคาร
สถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น
2.4 จัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง
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3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกาหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่า ได้
3.2 ควรมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต หรือ
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน
3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น
โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญ
กาลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร 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 ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า
คุณค่า)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดาเนินงานและประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาเนินงานต่อสภาสถาบัน
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบ
ปีถัดไป
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ ความเสี่ยง
และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบั น รวมทั้ ง ความเสี่ ย งใหม่ จ ากนโยบาย หรื อสภาพแวดล้ อมทางการศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหน่วยงานกากับ
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ตัวบ่งชี้ 7.12 (สมศ. 12) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สภามหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีบทบาทสาคัญในการกาหนด
นโยบาย กรอบทิศทางการดาเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กาหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เป็น
รูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกากับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและ
ตรวจสอบการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน
การประเมินผลความสาเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นการประเมิน
คุณภาพในการกาหนดทิศทางกากับดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามหน้าที่และบทบาท
ของสภาสถาบั น การบริหารและการจั ดการตามหลั กธรรมาภิบาล และการด าเนิ นงานตามมติ การประชุ มสภา
มหาวิทยาลัย
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่า คะแนนผลการประเมิน ผลการด าเนิน งานของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5
ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. สภามหาวิทยาลัย ทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัย กาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
3. สภามหาวิทยาลัย ทาตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภามหาวิทยาลัย กากับ ติดตาม การดาเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
5. สภามหาวิทยาลัย ดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น
ในที่นี้อ้างอิงได้จากตัวบ่งชี้ 7.1 (สกอ.) เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 และ ข้อ 6
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่กาหนดในเกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ :
สาขาวิชาไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้
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ตัวบ่งชี้ 7.13 (สมศ. 13) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การประเมินตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผล
สาเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของ
ะ
จะมุ่งเน้นการประเมิน
คุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิ บัติการประจาปี
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลผู้บริหาร โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ในที่นี้อ้างอิงได้จากผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารทุกระดับ จาก
รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 รอบ 12 เดือน โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัย
หมายเหตุ :
ประเมินระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หมายถึง อธิการบดี
ประเมินระดับสาขาวิชา ผู้บริหารสาขาวิชา หมายถึง ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา (เนื่องจาก
พรบ. มสธ. ไม่ได้กาหนดให้มีตาแหน่งรองประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
ผู้บริหารสาขาวิชาจึงหมายถึงประธานกรรมการประจาสาขาวิชาเท่านั้น)
ประเมินระดับหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงาน หมายถึง ผู้อานวยการหน่วยงาน (สานัก / สถาบัน / กอง
/ ศูนย์ หรือหน่วยงานเทียบเท่า) หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ลงนามในคารับรอง
การปฏิบัติราชการกับรองอธิการบดีที่กากับดูแล
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
2. คารับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารทุกระดับ
3. รายงาน e – performance รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน
4.
ง
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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 ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้สาหรับ
การผลิตบัณฑิตต่อหัว จาแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดาเนินการ
ทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้
หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้าน
การเงินของสถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์
สูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกระดั บ อุด มศึ กษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ 8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
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ตัวบ่งชี้ 8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ **
** สาขาวิชาดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมี
แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันให้สามารถดาเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้อื่นๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบ
ทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้
จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีง บประมาณประจ าปี ที่ สอดคล้ องกับแผนปฏิบัติ การในแต่ล ะพัน ธกิจ และการพัฒ นาสถาบั นและ
บุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
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หมายเหตุ :
แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพ ยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนใน
ระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้น จึงจะกาหนดให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใดเช่นรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่าหรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
มูลค่ารวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย 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 ระดับมหาวิทยาลัย
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่ดาเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน และทาการประเมิ นมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการดาเนินการ
ตามแผน และ กาหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน เงิน
บริจาค หรือสถาบันจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ก่อนที่จะนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทางบประมาณ
ประจาปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ
2. มี แ นวทางจั ด หาทรั พ ยากรทางด้ า นการเงิ น หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรร และการวางแผนการใช้ เ งิ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและเพียงพอ สาหรับ
การบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเปูาหมาย
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้าและได้รับการยอมรับโดยทั่วไป
ของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวนความเหมาะสมของ
หลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ สาหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้าน
ให้เป็นไปตามเปูาหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทาให้รายได้ รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม
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3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทางบประมาณประจาปีที่แตกต่างกันได้แต่
อย่ า งไรก็ต ามหลั ง จากได้ มี การจั ด ท างบประมาณประจ าปี เ สร็จ แล้ ว ก่อ นที่ จ ะน างบประมาณประจ าปี เ สนอ
สภาสถาบันควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่างๆดังนี้
- งบประมาณประจาปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีที่กาหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของสถาบันแล้ว งบประมาณประจาปีในแต่ละพันธกิจมีความเพียงพอมาก
น้อยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาสถาบันแล้ว งบประมาณประจาปีสาหรับการพัฒนาบุคลากรมีความ
เหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
มีการจัดทารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็นระบบ
อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้ว สถานศึกษามีงบประมาณ
เหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของสถาบันในช่วงถัดไป มีการนารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของสถาบัน
และสภาสถาบัน
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
สถาบันอย่างต่อเนื่อง
5.1 จัดทารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็นรายงานที่แจ้งให้
ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการทางานอย่างไรบ้าง มี
งบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร
5.2 มีการจัดทาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา
5.3 มีการจัดทารายงานการลงทุนของสถาบัน
5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต
6. มีหน่ว ยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้า ที่ ตรวจ ติ ดตามการใช้เงิน ให้เป็น ไปตามระเบีย บและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
6.1 สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีสานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วควรจัดให้มี
ผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจาทุกปี สาหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้นหากสานักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้าตรวจสอบเป็นประจาทุกปีควรจัดให้มี
ผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจาทุกปี
6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายใน อย่างเป็น
ทางการ
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้
ในการวางแผนและการตัดสินใจ
7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้เงิน
จัดทารายงานต่างๆที่เป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และนาข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ
หน่วยงาน
7.2 มีการนารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่กาหนด
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่
เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมี
กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
สถาบัน
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) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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 น คุ ณ ภาพภายนอกระดั บ อุด มศึ กษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ 9.15 (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
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ตัวบ่งชี้ 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและ
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของสถาบั นให้เป็นไปตามนโยบาย เปูาประสงค์
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการ
วัดผลสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่
ดี การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับมหาวิทยาลัย) :
1. มีระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับ พั นธกิจ และ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบันและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน(ระดับมหาวิทยาลัย) :
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
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เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสาขาวิชา) :
1. มีระบบและกลไกการประกัน คุ ณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับ พั นธกิจ และ
พัฒนาการของสาขาวิชา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสาขาวิชา
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสาขาวิชา
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สาขาวิชา
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชา
6. มีการนาข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปใช้สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสาขาวิชา
8. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันภายในสถาบัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึ กษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน (ระดับสาขาวิชา) :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6
ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) :
1. มีระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับ พั นธกิจ และ
พัฒนาการของหน่วยงานสนับสนุน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสนับสนุน
3. มีการกาหนดตั ว บ่ง ชี้ เพิ่ม เติ มตามอัต ลั กษณ์ ของหน่ วยงานสนั บ สนุ น และมีผ ลการด าเนิ น การตาม
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้ วย 1) การควบคุม
ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานสนับสนุน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานสนับสนุน
6. มีการนาข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปใช้สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
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7. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันภายในหน่วยงาน / สถาบัน หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมกลางที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
8. 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 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ระดับมหาวิทยาลัย
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดย
อาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดั บชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบัน
พัฒนาขึ้นเอง
1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดาเนินการเป็น
ประจา โดยเริ่มจากการวางแผน การดาเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้
การดาเนินภารกิจบรรลุเปูาประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.3 มีการกาหนดผู้ รับ ผิด ชอบและประสานงานด้ านการประกัน คุณ ภาพเพื่ อผลั กดั นให้มีการประกัน
คุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ต้องให้ความสาคัญและกาหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้งกาหนดมาตรฐาน
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 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของสถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วนทั้งปัจจัย
นาเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554

155

3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตามเปูาหมายของ
ตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่นาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย1) การควบคุม ติดตามการ
ดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา
สถาบันและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไป
ทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
4.1 มี การด าเนิ น การตามระบบการประกั น คุณ ภาพการศึกษาภายในที่ ส มบู ร ณ์ ครบถ้ว น โดยมี การ
กาหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดาเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
4.2 มีการนาวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดาเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มี การจั ด ท ารายงานประจ าปี ที่ เป็ น รายงานประเมิ น คุณ ภาพที่ มี ข้อ มู ล ครบถ้ว นตามที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พร้อมทั้งเสนอมาตรการและ
แผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน
5. มีการนาผลการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่ งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นาผลจากการประเมินคุณภาพ
มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดาเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ /
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมี
เปูาหมายให้ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
สถาบันควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถนาเสนอข้อมูลประกอบการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึ กษาที่ ถูกต้ อง เป็ น ปั จ จุ บั น ครบทั้ ง 9 องค์ป ระกอบคุณ ภาพ และสามารถใช้ ร่ว มกัน ได้ ทั้ ง ระดั บ บุ คคล
ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น
7. มีส่ วนร่ว มของผู้มี ส่ว นได้ส่ วนเสี ยในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ ใช้ บัณ ฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
สถาบันควรส่งเสริมให้นั กศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเข้ามามี ส่วนร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจ
ของสถาบัน เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของสถาบัน ได้เข้ามีมาส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมกาหนดตัวบ่งชี้และเปูาหมาย การให้ข้อมูล
ปูอนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับสถาบันในการดาเนินกิจกรรมต่างๆด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน
8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ทั้งในส่วนของระดับสถาบันหรือคณะวิชา
และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ
8.2 มี ก ารท างานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพร่ ว มกั น ในเครื อ ข่ า ย มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจน และมี
พัฒนาการด้านต่างๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทีห่ น่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เช่ น มี ร ะบบการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพของหน่ ว ยงานก่ อ นการรั บ ตรวจประเมิ น จาก
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีการติดตามความก้าวหน้าในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
หน่วยงานอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี มีการกาหนดให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมของหน่วยงาน
เป็นประจา เป็นต้น
9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน และให้
หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์
9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนาผลไปพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ตัวบ่งชี้ 9.15 (สมศ. 15) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2554 ระบุไว้ว่า
“ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีก ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น อย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุม
ตัวบ่งชี้ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกาหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปัจจัยนาเข้าและ
กระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนทีส่ ามารถสะท้อนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของคุณภาพการดาเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนั้น ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ จะใช้ค่าเฉลี่ย
คะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องทาการประเมินใหม่
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
หมายเหตุ:
กรณี ของการประเมิ น ระดั บ สาขาวิ ช า หากประเมิ น การประกั น คุณ ภาพภายในของสาขาวิ ช าไม่ ครบ
ทุกตัวบ่งชี้ที่กาหนดในระดับ มหาวิทยาลัย ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับ มหาวิทยาลัย ของตัวบ่งชี้นั้น
มาใช้แทน
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องค์ประกอบที่ 10 การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) ***
*** ประเมินในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น และไม่นาคะแนนเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ประกอบ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการวางแผนการ
จัดกิจกรรม จัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความร่วมมือกับทุกฝุาย และการ
ติดตามประเมินผลตามแนวทางการดาเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การกาหนดนโยบายจัดทาแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)
รอบปีที่ใช้นับผลงาน:

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร
สิ่งอานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝุายในการดาเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5. กากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้ การดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
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

หมายเหตุ ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น และไม่นาคะแนนเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ประกอบ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ ระดับมหาวิทยาลัย
1. สถานศึกษาดาเนินการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
2. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน
3. ดาเนิ นการส่งเสริมและสนั บสนุ นทรัพ ยากรและสิ่งอานวยความสะดวกที่ส อดคล้ องกับแผนพัฒนา
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 ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน ***
*** ประเมินในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น และไม่นาคะแนนเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ประกอบ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยประสานความร่วมมือกับทุก ภาคส่วนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพใน
สิทธิของผู้อื่น มีวินัย มีความประหยัด มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต รู้และตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด
สร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและ
กีฬา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีกิจกรรม
สนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี
จานวน 1 ด้าน

ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)
คะแนน 2
-

คะแนน 3
มีกิจกรรม
สนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี
จานวน 2 ด้าน

คะแนน 4
-

คะแนน 5
มีกิจกรรม
สนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี
ครบทั้ง 3 ด้าน

หมายเหตุ 1) ประเมินภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น และไม่นาคะแนนเฉลี่ยรวมกับ 9 องค์ประกอบ
2) สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยยกเว้นการดาเนินงานตามหมายเหตุของตัวบ่งชี้นี้ที่ระบุว่า
“การจัดกิจกรรมที่มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสถาบั น”
เนื่องจาก มสธ. เป็นมหาวิทยาลัยเปิด มีนัก ศึกษาจานวนมาก การปฏิบัติอาจทาได้ยาก หรือหากจะทาก็จะต้องใช้
งบประมาณจานวนมาก ทั้งนี้ จานวนนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามดุลพินิจของมหาวิทยาลัยฯ (ตาม
หนังสือจาก สกอ. ที่ ศธ 0506(3) / 14972 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 และได้นาเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 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
จุดมุ่งหมายของการจัดทารายงานประเมินตนเอง เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงาน/มหาวิ ทยาลัยได้ทราบ
สถานภาพที่แท้จริง อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้ง ไว้อย่าง
ต่อเนื่อง

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
เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในที่มีการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งได้แก่ สาขาวิชา ใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ผ่านทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้หน่วยงานระดับสาขาวิชา
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่ง ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) การรายงานผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ และการจัดเก็บ
เอกสารอ้างอิง ตลอดจนจัดทารายงานการประเมินตนอง (e-SAR) ตามรูปแบบที่ได้กาหนดในระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
องค์ประกอบของเนื้อหาในรายงานการประเมินตนเองที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น มีองค์ประกอบหลักของ
เนื้อหาจาแนกออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน 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 บุคลากรและงบประมาณ
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 การพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินในรอบปีที่ผา่ นมา
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนที่เขียนถึงการดาเนินงานหรือเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมิน
คุณภาพภายนอกตามแผนที่กาหนดไว้ โดยมีรูปแบบการนาเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและที่เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ควรเขียนให้สั้น กะทัดรัด โดยยึดการอ้างอิงจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบลักษณะการเขียนรายงาน เป็นการบรรยาย สังเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผล
ตามเกณฑ์ที่ชี้ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของสาขาวิชา/หน่วยงานสนับสนุน/มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยสิ่งที่ต้อง
รายงานต่อไปนี้
 กิจกรรมที่สาขาวิชา/หน่วยงานสนับสนุน/มหาวิทยาลัยดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
 การประเมินผลตามเกณฑ์
 การประเมินผลเทียบกับเปูาหมายในตัวบ่งชีน้ ั้นๆ
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมิน
เป็นสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแก้ไข
หรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น การเขียนรายงานในบทนี้ จะเป็นการสังเคราะห์และการประเมินเพื่อ
รายงานสรุปผลสาเร็จของการดาเนินงานการประกันคุณภาพของสาขาวิชา/หน่วยงานสนับสนุน/มหาวิทยาลัยตาม
องค์ประกอบคุณภาพและตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 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 ส1

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

การคานวณและการกาหนดทศนิยม
 การคานวณผลการปฏิบัติงานของตัวบ่งชี้หรือผลการประเมิน หากไม่เป็นเลขจานวนเต็มให้แสดงผลโดย
ใช้ทศนิยม 2 หลัก และถ้าผลการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินมีทศนิยมมากกว่า 2 หลัก ให้ใช้หลักการปัดเศษ
ตามสากลโดยให้ปัดขึ้นจากทศนิยมตาแหน่งที่ 3 เช่น
69.9945 ปัดเป็น 69.99
69.9956 ปัดเป็น 70.00
 หากตัวบ่งชี้ใดไม่มีข้อมูล หรือไม่มีผลดาเนินการให้มีผลประเมินเป็น 0
 การแปลความหมายผลการประเมิน
กาหนดเกณฑ์ประเมินตั้งแต่ 1 – 5 กรณีที่ไม่มีการดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1
คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
ค่าระดับคะแนน
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลผล
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก
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บทที่ 4
แนวทางการจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน (ซึ่งได้แก่ สาขาวิชา สานัก/สถาบัน กอง) และการประเมิน
คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับ มหาวิท ยาลั ย โดยคณะกรรมการประเมิ นคุณ ภาพการศึกษาภายในทั้ง ระดั บ
หน่ วยงานและระดับ มหาวิ ทยาลั ย ประกอบด้ว ยผู้ท รงคุณวุ ฒิ จากภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ย ซึ่ งผ่ า น
การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือหลักสูตรขยายผลที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรม
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
คือ
1. ขั้นตอนก่อนตรวจเยี่ยม ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาจะจัดส่งคาสั่งการแต่งตั้ง
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมทั้งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้แก่กรรมการเพื่อให้
ศึกษารายงานดังกล่าวก่อนล่วงหน้าวันประเมินประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นคณะกรรมการประเมินต้ องจัดทา
แผนการตรวจเยี่ยมพร้อมกาหนดวัน-เวลา รวมทั้งระบุข้อมูลด้วยว่าต้องการสัมภาษณ์บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือขอหลักฐานเพิ่มเติมในเรื่องใดๆบ้าง และส่งแผนตรวจเยี่ยมดังกล่าวให้กับหน่วยงานรับประเมินทราบ ก่อนเข้า
ตรวจเยี่ยม
2. ขั้ นตอนระหว่ า งการตรวจเยี่ย ม คณะกรรมการลงพื้ น ที่ เพื่ อตรวจสอบสภาพจริง และสั ม ภาษณ์
บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินเบื้องต้นและรายงานผลการประเมินผลด้วยวาจาแก่
หน่วยงานรับประเมิน
3. ขั้นตอนหลังการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการจะต้องจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ และส่งให้แก่ศูน ย์
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามกาหนดเวลา ดังนี้
3.1 การประเมินระดับหน่วยงาน คณะกรรมการส่งรายงานอย่างช้าไม่เกิน 15 วันหลังจากการตรวจเยี่ยม
3.2 การประเมินระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งรายงานอย่างช้าไม่เกิน 30 วันหลังจากการตรวจเยี่ยม
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รูปแบบของรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา/หน่วยงานสนับสนุน
1.1 ระดับสาขาวิชา
ให้คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจประเมินผ่านทางระบบ CHE QA Online
1.2 ระดับหน่วยงานสนับสนุน
คณะกรรมการประเมินฯ ดาเนินการจัดทารายงานการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับ สนุน ตามรูป แบบรายงานที่มหาวิทยาลั ยกาหนด ซึ่ง 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

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

การบรรลุเป้าหมาย
 = บรรลุ
= ไม่บรรลุ

คะแนนการประเมิน

องค์ประกอบที่.................
ตัวบ่งชี้ที่ …………
ตัวบ่งชี้ที่ …………
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.

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
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะผู้ประเมินในภาพรวม
.......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยบทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร ประมาณ 5 - 10 หน้า และสาระประมาณ 20 - 30 หน้า ดังนี้
1. ส่วนนา ประกอบด้ วย 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 ผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ให้นาเสนอผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และตารางผลการประเมิน
ตามแบบ ป.1, ป.2, ป.3 และ ป.4 (สาหรับตารางการประเมินตามแบบ ป.1 – ป.4 ใช้การคานวณจากโปรแกรม
Excel ซึง่ ทางศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้จัดทาไว้แล้ว)
2.4 บทสรุ ป และข้อ เสนอแนะในการพั ฒ นา ตลอดจนทิ ศ ทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาของ
มหาวิทยาลัย
3. ส่วนภาคผนวก
3.1 สถิติข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพ
3.2 ตารางการตรวจเยี่ยม
3.3 อื่นๆ
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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
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

โอกาสในการพัฒนา / ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
บทสรุป / ข้อสังเกตในภาพรวม
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนาเร่งด่วน 3 อันดับแรก
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR)
ระดับสาขาวิชา
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รายงานการประเมินตนเอง
ประจาปีการศึกษา 2554
(1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

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

ลงนาม.....................................................................
(....................................................................)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา......................................
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สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ 1 ข้อมูล นฐานของหน่วยงาน
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 เพิ่ม พูนวิทยฐานะแก่ผปู้ ระกอบ
อาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับผูส้ าเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอน
ทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นทีผ่ ู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชัน้ เรียนตามปกติ
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วิสัยทัศน์
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
3. โครงสร้างการบริหารงาน
3.1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน

ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจาสาขาวิชา

คณะกรรมการประจาสาขาวิชา

คณะกรรมการและคณะทางานต่างๆ
รองประธานกรรมการประจาสาขาวิชาด้าน .....
หน่วยเลขานุการกิจ

แขนงวิชา .....

หน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายในเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
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รองประธานกรรมการประจาสาขาวิชาด้าน .....
แขนงวิชา .....

แขนงวิชา .....
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3.2 ผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2554 ผู้บริหารสาขาวิชา…………… ประกอบด้วย
ตาแหน่งบริหาร
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
รองประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
เลขานุการสาขาวิชา

ชื่อ – สกุล

4. นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาเข้าใหม่........ คนนักศึกษาทั้งหมดจานวน ........ คนและผู้สาเร็จการศึกษา(ณ วันที่ ..........................) จานวน ........ คนจาแนกตามระดับ
การศึกษาดังนี้
หน่วย : คน
ระดับการศึกษา

นักศึกษาเข้าใหม่
ปีการศึกษา 2554

นักศึกษาทั้งหมด
ปีการศึกษา 2554

ผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2554

1. ประกาศนียบัตร (ต่ากว่าปริญญาตรี)
2. ปริญญาตรี
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4. ปริญญาโท
5. ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : กองแผนงาน
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5. หลักสูตร
ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชา………… มีหลักสูตรการศึกษาทีเ่ ปิดสอนทั้งสิ้นจานวน …… หลักสูตรจาแนกตามระดับการศึกษาได้ดังนี้
ระดับการศึกษา
1. ประกาศนียบัตร (ต่ากว่าปริญญาตรี)
2. ปริญญาตรี
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4. ปริญญาโท
5. ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : ฝุายพัฒนาหลักสูตร สานักวิชาการ

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554

จานวน
หลักสูตร
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6. บุคลากร
ในปีการศึกษา 2554 มีบุคลากรปฏิบัติการจาแนกได้ดังนี้
6.1 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 1 กรกฎาคม 2554
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6.2 บุคลากรสายวิชาการ
หน่วย : คน
อาจารย์ประจา (คน)
ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ

วุฒิการศึกษา(คน)
ตรี
โท
เอก

อาจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ(คน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

อาจารย์ชั่วคราว (คน)
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554

7. งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : กองแผนงาน
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งบประมาณเงินรายได้

ศาสตราจารย์
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8. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชา…………… ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545โดยได้
ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มี คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สาขาวิชาทาหน้าที่กาหนดนโยบายการดาเนินงานประกันคุณภาพและสร้างความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมอบหมายให้บุคลาก รมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพภายในด้วยการทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะดาเนินการประเมินตนเองและจัดทารายงาน
สาหรับรองรับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชา…………… ได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ตามแนวทางที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด รวม 9 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ ก.พ.ร. เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมรองรับต่อการประเมินคุณภาพภายนอก
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9. แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554
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 2554 เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดาเนินงาน
จริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555) และข้อมูล
ด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก
แต่เนื่องจากตัวบ่งชี้บางตัวไม่สอดคล้องกับบริบทการจัดการเรียนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย จึงได้ขอยกเว้นการประเมินหรือบางกรณีอาจ ขอประเมินเฉพาะระดับ
สถาบัน และใช้ผลประเมินของสถาบันเป็นผลประเมินระดับสาขาวิชา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดาเนินงานจริงของมหาวิทยาลัย ในการประเมินครั้งนี้จึงได้เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้คุณภาพผนวกต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2554 มีดังนี้
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องค์ประกอบที่.........................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่.........................................................................................................
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2554

การบรรลุ
เป้าหมาย

ค่าเปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน
*การบรรลุเปูาหมาย = บรรลุเปูาหมาย X= ไม่บรรลุเปูาหมาย

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554

คะแนนการประเมิน

คะแนน 5
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชา.................................................ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพ
เพิ่มเติมตามภารกิจของสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1)
ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

การบรรลุเป้าหมาย

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

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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องค์ประกอบที่2 การผลิตบัณฑิต
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 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
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 4 การวิจัย
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)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

196

องค์ประกอบที่5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
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 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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 7 การบริหารและการจัดการ
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 ปีการศึกษา 2554

199

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)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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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
- รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา.....................................................
- ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน
- อื่นๆ
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ภาคผนวก ข
แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR)
ระดับสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง
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รายงานการประเมินตนเอง
ประจาปีการศึกษา 2554
(1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

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

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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คานา
...................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงนาม.....................................................................
(....................................................................)
ผู้อานวยการสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง .......................................

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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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

ผู้อานวยการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
รองผู้อานวยการ

หัวหน้าฝ่าย……

หัวหน้าฝ่าย……

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554

หัวหน้าฝ่าย……

หัวหน้าฝ่าย……
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3.2 ผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2554 ผู้บริหารสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง …………… ประกอบด้วย
ตาแหน่งบริหาร
ผู้อานวยการสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง
รองผู้อานวยการสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง
เลขานุการสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง
หัวหน้าฝุาย..........................
หัวหน้าฝุาย..........................
หัวหน้าฝุาย..........................
หัวหน้าฝุาย..........................

ชื่อ – สกุล

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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4. บุคลากร
ในปีการศึกษา 2554 มีบุคลากรปฏิบัติการจาแนกได้ดงั นี้
4.1 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 ...............
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สายวิชาการ

สายสนับสนุน

รวม
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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

ศาสตราจารย์

อาจารย์ชั่วคราว (คน)
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554

5. งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้
งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท
งบประมาณเงินรายได้

ที่มา : กองแผนงาน
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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 2554 สานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง…………… ได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด รวม 3 องค์ประกอบ (ในกรณีของบางสานัก / สถาบัน อาจมีองค์ประกอบคุณภาพที่ต้องรับการประเมินมากกว่านี้ขึ้ นอยู่กับภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ ก.พ.ร. เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมรองรับต่อการประเมินคุณภาพภายนอก

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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7. แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554
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

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเอง
การประเมินตนเองของสานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง........................มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2554 เพื่อให้สะท้อน
คุณภาพการดาเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูล ด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 30 มิถุนายน 2555) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553- 30 กันยายน 2554) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดาเนินงานจริงของมหาวิทยาลัย ในการประเมินครั้ง
นี้จึงได้เพิ่มเติมตัวบ่งชี้คุณภาพผนวกต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2554 มีดังนี้

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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องค์ประกอบที่.........................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่.........................................................................................................
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2554

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน

ค่าเปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน
*การบรรลุเปูาหมาย = บรรลุเปูาหมาย X= ไม่บรรลุเปูาหมาย

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ในปีการศึกษา 2554 สานัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง.................................................ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุ ณภาพของ 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.

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554

คะแนนที่ได้หารด้วยจานวนตัวบ่งชี้

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

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

การบรรลุเป้าหมาย

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

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

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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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)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554

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)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

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

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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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)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554

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

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554
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ภาคผนวก ค
การจัดกลุ่มสาขาวิชา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ในการประกัน คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 เป็น ต้น ไปสกอ. ได้แบ่ง เกณฑ์การประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในตามกลุ่มสถาบัน และมีการกาหนดเกณฑ์เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งจาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม
สาขาวิชา สาหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน 12 สาขาวิชา สามารถจาแนกตาม
กลุ่มสาขาวิชาได้ดังต่อไปนี้
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์

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

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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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
รหัสตัวบ่งชี้

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อเอกสารหลักฐาน

เอกสารตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 1

ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

สาขาวิชา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สานัก, สถาบัน
สานักการศึกษาต่อเนื่อง
สานักคอมพิวเตอร์
สานักทะเบียนและวัดผล
สานักเทคโนโลยีการศึกษา
สานักบริการการศึกษา
สานักพิมพ์
สานักบัณฑิตศึกษา
สานักบรรณสารสนเทศ
สานักวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ศป.
ศษ.
วจ.
นต.
วส.
ศศ.
มศ.
สส.
รศ.
นศ.
วท.
พศ.
สศต.
สค.
สทว.
สทศ.
สบศ.
สพ.
สบฑ.
สบ.
สว.
สวพ.

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ชื่อเต็ม
กอง / หน่วยงานเทียบเท่า / ศูนย์
กองกลาง
กองคลัง
กองพัสดุ
กองแผนงาน
กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
งานอาคารสถานที่
งานวิเทศน์สัมพันธ์
งานประสานงานศูนย์วิทยพัฒนา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลาปาง
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา

ชื่อย่อ
กก.
กค.
กพ.
กผ.
กจ.
สภม.
อค.
วทส.
งปศ.
ตสน.
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.

หมายเหตุ * ปีการศึกษา 2554 จัดทาประกันคุณภาพการศึกษารวมกับสานักพิมพ์
** รับผิดชอบการจัดทา SAR ในระดับมหาวิทยาลัย

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

