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ค ำน ำ 
 
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน
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การศึกษาส าหรับหน่วยงานสนับสนุน โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปี
การศึกษา 2558 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 (Education 
Criteria for Performance Excellence; EdPEx) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560 
(Thailand Quality Award; TQA) มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้เหมาะสมกับกระบวนการท างาน
ของหน่วยงานสนับสนุน โดยตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับหน่วยงาน
สนั บ สนุ น มี ค วาม ครอบคลุ มทั้ งปั จ จั ยน า เข้ า  (Input) กระบวน การ  (Process) และผลผลิ ต 
(Output/Outcom) 
 จึงหวังว่าคู่มือฯ ฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประเมิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบถึง
สภาพที่แท้จริงของระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องใด ซึ่งจะท าให้
สามารถก าหนดแนวทางการแก้ไขและเป้าหมายที่ชัดเจน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 
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บทท่ี 1 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน  

 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา โดยค านึงถึงบริบทของ
มหาวิทยาลัยและความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านคุณภาพการศึกษา ได้แก่  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) รวมทั้งเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence; EdPEx) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award; TQA) 
ดังนี้ 
 1. พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับกระบวนการด าเนินการ
ภายในที่มีอยู่ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยมีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่วางระบบ ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์วิ ธีการควบคุมคุณภาพ                   
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานด้านคุณภาพขึ้น
ภายในหน่วยงาน เพ่ือกระตุ้นให้มีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างระบบประกันคุณภาพ ตลอดจน
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนในการสร้างคุณภาพให้เกิดข้ึน 
 5. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

เปรียบเทียบปีงบประมาณ 
กับปีการศึกษา 

ก.ย. 
59 

ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

ต.ค.  
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

                

ปีการศึกษา 2559 
(ก.ย. 59 – ส.ค. 60) 

                

 

แผนกิจกรรม 
ก.ย. 
59 

ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

ต.ค.  
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

1. จัดประชุมชี้แจงกรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
และเผยแพร่ความรู้ด้าน
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ แ ก่ ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง 

                

2. เก็บข้อมูลส่วนกลางและ
เผยแพร่ข้ อมู ล เพ่ื อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
บนเว็บไซต์ 
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แผนกิจกรรม 
ก.ย. 
59 

ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

ต.ค.  
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

3. ผู้รวบรวมข้อมูลส่วนกลาง
และหน่ วยงานสนั บสนุ น 
ตรวจทานความถูกต้องของ
ข้อมูล 

                

4. หน่วยงานสนับสนุนจัดท า 
SAR ผ่ า น ร ะ บ บ  CHE QA 
Online ส าหรั บหน่ วยงาน
สนั บสนุ น  และเตรี ยมรั บ            
การประเมิน 

                

5. หน่วยงานสนับสนุนจัดส่ง SAR 
พร้อมเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกให้ ศปศ. 

                

6. ศปศ. ทาบทามและเสนอ
แต่งตั้งกรรมการประเมินฯ 
ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

                

7. จัดปฐมนิเทศกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
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แผนกิจกรรม 
ก.ย. 
59 

ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

ต.ค.  
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

8. ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหน่วยงาน
สนั บ ส นุ น  ผ่ าน ระบ บ 
CHE QA Online ส าหรับ
หน่วยงานสนับสนุน 

              
2 -  20 
ต.ค. 

 

  

9. ศปศ. น าข้อมูลต่างๆ และ
ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น จ า ก
ส าข าวิ ช า /ห น่ ว ย งาน
สนับสนุน เพ่ือจัดท า SAR 
ร ะ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เตรียมรับการประเมิน 

                

 

หมายเหตุ : หลังจากประเมินคณุภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุนแล้ว มหาวิทยาลัยต้องจัดใหม้ีการประเมินคณุภาพระดับหลักสตูร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้แลว้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2560
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แนวทางการรับประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน 
 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ส านัก/สถาบัน 

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน 
ประกอบด้วย 2 คน โดยอาจมีผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ได้ ดังนี้ 

1.1 ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง 
ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องเคย
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัย (ซึ่งต้องไม่ใช่
บุคลากรของหน่วยงานรับประเมิน) เป็นผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence; EdPEx) หรือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award; 
TQA) 

1.2 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยก็ได้ โดยต้องเป็นผู้ที่ เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence; EdPEx) หรือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award; 
TQA) 
 
 2. หน่วยงานในส านักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
  การประเมินคุณภาพของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี (จ านวน 12 หน่วยงาน)              
จะตรวจประเมินพร้อมกัน โดยใช้ทีมประเมินเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องมีจ านวนผู้ประเมินที่ เหมาะสมกับ
ภาระงาน ส าหรับศูนย์วิทยพัฒนา (จ านวน 10 ศูนย์) จะใช้การตรวจประเมินโดยทีมประเมินเดียวกัน
เช่นกัน จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  
  2.1 การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดีและศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ใช้ระยะเวลาการตรวจประเมิน ไม่เกิน 3 วัน 
  2.2 คณะกรรมการประเมิน จ านวน 7 คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการประเมิน 
1 คน กรรมการ 3 คน และกรรมการและเลขานุการ 3 คน โดยประธาน/กรรมการเป็นผู้ประเมินที่มาจาก
ภายนอกหน่วยงานที่รับประเมิน ซึ่งอาจเป็นผู้ประเมินภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ประเมิน ภายใน
มหาวิทยาลัยก็ได้  
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    กรณีผู้ประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องเคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของ สกอ. ก็ได้  
    กรณีผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย ต้องไม่ใช่บุคลากรของหน่วยงานรับ
ประเมิน จะต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็น เลิศ  (Education Criteria for Performance 
Excellence; EdPEx) หรือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award; TQA) 
  1.3 หน่วยงานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report; SAR) 
และส่ง SAR ให้ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาก่อนรับการประเมินคุณภาพ อย่างน้อย
ภายใน 5 วันท าการ 
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ประเด็นที่มีการปรับปรุงคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2560 

 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 - 2560 
ตัวบ่งชี้ระดับหน่วยงานสนับสนนุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน - 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู ้ ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

หน่วยงาน 
ตัวบ่ งชี้ที่  9 ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูล

สนับสนุนตั วบ่ งชี้ การประกันคุณ ภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/
มหาวิทยาลัย 

ตัวบ่ งชี้ที่  8 ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูล
สนับสนุนตั วบ่ งชี้ การประกันคุณ ภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/
มหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบ่งชี้ที่ 9 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 10 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 11 อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 14 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 13 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
องค์ประกอบของเนื้อหาในรายงานการประเมินตนเอง 

ส่วนที่ 1 บทน า : โครงร่างองค์กร (OP) 
ส่วนที่  2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผล            

การประเมิน 
ส่วนที่ 3 การประเมินตนเอง 
ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเอง 
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 

ส่วนที่ 1 บทน า : โครงร่างองค์กร (OP) 
ส่วนที่  2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผล            

การประเมิน 
ส่วนที่ 3 การประเมินตนเอง 
ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเอง 
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 
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บทท่ี 2 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑม์าตรฐาน ระดับหน่วยงานสนับสนุน  

 
 ตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุนเป็นตัวบ่งชี้โดยภาพรวมมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการ ประกอบด้ วย ตั วบ่ งชี้ ปั จจัยน าเข้ า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต/ผลลัพธ์ 
(Output/Outcome) ซึ่งพัฒนามาจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 
2558 - 2560 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558 - 2561 (Education 
Criteria for Performance Excellence; EdPEx) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559 - 2560 
(Thailand Quality Award; TQA) จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

EdPEx หรือ TQA ตัวบ่งชี้ ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
หมวด 1 การน าองค์กร ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 
หมวด 2 กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน  
หมวด 3 ลูกค้า ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์  

และการจัดการความรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

หมวด 5 บุคลากร ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา  
ตัวบ่งชี้ที่ 9 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก** 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ** 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา** 

หมวด 6 การปฏิบัติการ ตัวบ่ งชี้ที่  5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/
สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย* 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย*** 
ตัวบ่งชี้ที่ 13 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์*** 

 

หมายเหตุ :  * หมายถึง  ตัวบ่งช้ีที่ประเมินเฉพาะหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งช้ีระดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 

** หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินเฉพาะส านักเทคโนโลยีการศึกษา และส านักทะเบียนและวัดผลเท่านั้น 
*** หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินเฉพาะส านักเทคโนโลยีการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล และสถาบันวิจัยและ

พัฒนาเท่านั้น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ  
 

ความเชื่อมโยง  TQA หมวด 1, EdPEx หรือ TQA หมวด 2, C.8.2 (CUPT QA)  
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งมีบทบาท
ส าคัญในการก าหนดค่านิยม (Values) และทิศทางการสื่อสาร การสร้างคุณค่าและท าให้เกิดสมดุลของ
คุณค่าระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งหมดทุกกลุ่ม และการสร้างให้หน่วยงานเกิด                
การปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ความส าเร็จของหน่วยงานต้องอาศัยการมองการณ์ไกลและความมุ่งมั่นต่อ           
การปรับปรุง การสร้างนวัตกรรม (Innovation) ยอมรับความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสีย              
อย่างฉลาดและความยั่งยืนของหน่วยงานเป็นส าคัญ  ซึ่งต้องอาศัยการสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิด          
การเอ้ืออ าน วย ในการตั ดสิ น ใจแก่ ผู้ ปฏิ บั ติ งาน  ตลอดจนการสร้ างบ รรยากาศ เพ่ื อ ให้ เกิ ด                  
ความคล่องตัวและการเรียนรู้ในระดับหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
1 ผู้บริหารหน่ วยงานปฏิบั ติหน้ าที่ ตามอ านาจหน้ าที่         

การจัดตั้งหน่วยงานและ/หรือตามที่หน่วยงานก าหนด
อย่างครบถ้วน มีการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดล่วงหน้า  

 ประกาศการจัดตั้งหน่วยงาน 
 หลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารหน่วยงาน 
 รายงานผลการประเมินตนเองของผู้บริหารหน่วยงาน 
 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงาน 
2 ผู้ บ ริห ารหน่ วยงานได้ปฏิ บั ติ ตน เป็ นตั วอย่ าง             

เพ่ื อแสดงออกถึ งความมุ่ งมั่ น ต่ อค่ านิ ยม ของ
หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้น  
 

 ค่านิยมของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัย  
 การปฏิบัติตนของผู้บริหารหน่วยงานในการมอบ

นโยบาย ด าเนินงาน/กิจกรรม และการประชุม
ภายในหน่วยงาน  
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เกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
3 ผู้ บ ริ ห า รห น่ ว ย งาน มี ช่ อ งท างใน ก ารรั บ ฟั ง                

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน และสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานไป
ยังบุคลากรในหน่วยงาน 
 
 

 ช่องทางที่ ผู้บริหารหน่วยงานใช้ ในการรับฟัง           
ความคิดเห็น เช่น Webboard ที่ประชุมหน่วยงาน 
เป็นต้น 

 ฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงาน 
 ระบบสารสนเทศท่ีใช้ประกอบการปฏิบัติงาน 
 วิธีการชี้แจงท าความเข้าใจกับบุคลากรภายใน

หน่วยงานถึงวิสัยทัศน์  กลยุทธ์ ทิศทางการ
ด า เนิ น งาน  แ ล ะผ ล ก ารด า เนิ น งาน ต าม
แผนปฏิบัติราชการ 

 รายงานการประชุมของหน่วยงาน 
4 ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

อย่างครบถ้วนทั้ ง 10 ประการ ที่ แสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน  

 รายงานผลการประเมินการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 การสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน 
5 มี ก า รน า ผ ล ก า รป ระ เมิ น  ข้ อ คิ ด เห็ น  แ ล ะ

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

 รายงานประจ าปี 
 แผนยุทธศาสตร์ 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีในปีถัดไป 
 การสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน/บุคลากร/ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณีท่ีไม่

ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการ
ไม่ครบที่จะได้  

1 คะแนน 

มีการ
ด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

5 ข้อ 
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นิยามศัพท ์
 1. ผู้บริหารหน่วยงาน หมายถึง ผู้อ านวยการหน่วยงาน (ส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์) หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่ลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการกับรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 
 2. ค่านิยม (Values) หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้น าที่สื่อถึงความคาดหวังให้องค์กรและ
บุคลากรปฏิบัติ ค่านิยมสะท้อนและหนุนเสริมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร ค่านิยมสนับสนุนและ
ชี้น าการตัดสินใจของบุคลากรทุกคน และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

ตัวอย่างของค่านิยม อาจรวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรมและความยุติธรรมในการ
ปฏิสัมพันธ์กับทุกกรณี การท าให้เหนือกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ การให้คุณค่าต่อแต่ละบุคคล 
และต่อความหลากหลาย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และความมุ่งมั่นให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศทุกวัน 
 3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติการและความส าเร็จขององค์กร 

ตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น หน่วยงานอื่น (ท้ังภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย) 
ที่ใช้บริการของหน่วยงาน นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน คณะกรรมการ/คณะท างานด้าน
ต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ องค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบ องค์กรที่ให้เงิน
สนับสนุน ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น และชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ เป็นต้น 
 4. หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง 
ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
น ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้  
  1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่
ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่
ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม          
ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ              
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การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
  3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
  4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ ในระดับที่สนองต่อ                  
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
  5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 
ชี้แจงได้ เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามต ามกฎหมายได้อย่างเสรี           
โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
  6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา  
  7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) 
และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงมอบอ านาจและความรับผิดชอบใน                   
การตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วน
ราชการ 
  8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ           
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
  10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้าน
ที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
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 5. ความยั่งยืน หมายถึง ความสามารถโดยรวมของหน่วยงานที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ทางด้านการด าเนินงานในปัจจุบัน มีความคล่องตัวและมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่จะท าให้หน่วยงาน
สามารถเตรียมตัวให้พร้อมต่อสภาพแวดล้อมการด าเนินงานในอนาคต หน่วยงานจ าเป็นต้องพิจารณาถึง
ปัจจัยภายนอกและภายใน ทั้งท่ีเป็นปัจจัยเฉพาะของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ควรพิจารณาอาจครอบคลุมถึงขีดความสามารถและอัตราก าลังของผู้ปฏิบัติงาน 
ทรัพยากรที่มี เทคโนโลยี ความรู้ สมรรถนะหลัก ระบบงาน อุปกรณ์และอาคารสถานที่ นอกจากจะ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ความยั่งยืนยังรวมถึงการ
เตรียมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินที่ก าลังเกิดขึ้นในระยะอันใกล้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ  
 

ความเชื่อมโยง  TQA หมวด 1, EdPEx หรือ TQA หมวด 2, C.9 (CUPT QA) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน จ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนา
และการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล 
และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นหน่วยงานต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยแล้ว ยังต้องค านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จุดแข็งและจุดอ่อนของ
หน่วยงาน สภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง
สังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือผลักดันให้การด าเนินการตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
หน่วยงานต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรค และวิเคราะห์สมรรถนะ
หลัก (Core Competencies) ของหน่วยงานที่จะช่วยผลักดันการด าเนินการตามแผนให้บรรลุที่ต้องการ 
 นอกจากนี้  ในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ ควรมีการเทียบเคียงสมรรถนะ             
เพ่ือค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดจากหน่วยงานอ่ืนที่กระบวนการคล้ายกันและน าวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ของหน่วยงานอื่นมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเอง เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลกัฐาน/เอกสารอ้างอิง 
1 มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ในการวิเคราะห์/
ทบทวน SWOT ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ภายในและภายนอกหน่ วยงาน           
ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์และ/หรือผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมาของหน่วยงาน 
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน พร้อมทั้ง
ก าหนดตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต (Output) และ/หรือ
ผลลัพธ์ (Outcome) และค่าเป้าหมาย และได้รับ
ความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล  

 แผนยุทธศาสตร์ 
 รายงานการประชุมของหน่วยงานที่มีวาระเกี่ยวข้อง

กับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ปีที่ผ่านมา 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา 
 หลักฐานการน าเสนอรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 
 ผลการประเมินความพึงพอใจและความต้องการ

ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภายในหน่วยงาน ภายนอก
หน่วยงาน และภายนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

 
2 มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยก าหนด
ตั วบ่ งชี้ และค่ าเป้ าหมายที่ สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติระดับฝ่าย/งานหรือ
ระดับบุคลากร  

 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) ของหน่วยงาน 
 รายงานผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง

แผนยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

3 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ในข้อ 2) อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน
และ/หรือท่ีประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา  

 ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 

 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของผู้ อ าน วยการใน ระบ บ  e-Performance            
รอบ 12 เดือน 

 หลักฐานที่แสดงถึงการรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้ บ ริห ารหน่ วยงานและ/หรือที่ ป ระชุม
ผู้บริหารหน่วยงาน อาทิ 

- รายงานการประชุม 
- หนังสือเชิญรายงานผลการด าเนินงานตาม

ค ารับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
หน่วยงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
4 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน

ยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและ/หรือที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน
เพ่ือพิจารณา  

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 

 หลักฐานที่แสดงถึงการรายงานผลการด าเนินงาน
ต่ อผู้ บ ริห ารและ/ห รือที่ ป ระชุ มผู้ บ ริ ห าร
หน่วยงาน เช่น บันทึกขอความเห็นชอบเกี่ยวกับ
ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
เป็นต้น 

5 มี ก า รน า ผ ล ก าร พิ จ า รณ า  ข้ อ คิ ด เห็ น  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ/หรือที่ ประชุม
ผู้บริหารหน่วยงานไปประกอบการพิจารณาการ
ด าเนินงานระหว่างปี และ/หรือการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในปี
ถัดไป  

 หลักฐานที่แสดงถึงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของผู้ บ ริห ารและ/หรือที่ ป ระชุมผู้ บ ริห าร
หน่วยงาน เช่น รายงานการประชุม เป็นต้น 

 แผนยุทธศาสตร์ 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีในปีถัดไป 
 หากไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

และ/หรือที่ ป ระชุมผู้ บริหารหน่ วยงาน  ให้
หน่วยงานแสดงผลที่หน่วยงานปรับปรุงแผนในปี
ถัดไป  

 ห า ก มี ห ลั ก ฐ าน ก า ร น า ข้ อ คิ ด เห็ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ/หรือที่ประชุม
ผู้บริหารหน่วยงานไปพิจารณาในที่ประชุมเพ่ือ
จัดท าแผนของหน่วยงาน ให้ถือว่าเป็นการน า
ข้อมูลไปประกอบการพิจารณาการด าเนินงาน 

6 มีการคาดการณ์ผลการด าเนินการ (Performance 
Projections) ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการที่ส าคัญ
ของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานในระดับที่เทียบเคียงกันได้  

 รายงานผลการคาดการณ์ผลการด าเนินการของ
หน่วยงาน 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณีท่ีไม่

ด าเนินการใดๆ 
หรือ

ด าเนินการไม่
ครบที่จะได้  
1 คะแนน 

มีการ
ด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

6 ข้อ  
 

 

นิยามศัพท ์
 1. แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) หมายถึง แผนระยะยาวของหน่วยงานโดยทั่วไปมักใช้
เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของ
หน่วยงานควรครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกล
ยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยหน่วยงานน า
แผนยุทธศาสตร์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Action Plan) หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการ
ด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริง
ตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด า เนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้
เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ 
รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่บุคลากรมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ 
เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง 
ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะบุคลากรของ
หน่วยงาน 
 4. SWOT Analysis หมายถึง การวิเคราะห์สภาพหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหาจุดแข็งและ
จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่
มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการท างานของหน่วยงาน  
 5. วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตของหน่วยงานที่ต้องการจะเป็น โดย
ก าหนดทิศทางอย่างชัดเจน 

6. เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็น
ลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
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 7. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ (Performance Projections) หมายถงึ การคาดคะเนผล
การด าเนินการในอนาคต การคาดการณ์ควรอยู่บนพ้ืนฐานความเข้าใจถึงผลการด าเนินการที่ผ่านมา อัตรา
การปรับปรุง และสมมติฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในและนวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งสมมติฐาน
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่ งส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภ ายใน ดังนั้น                   
การคาดการณ์ผลการด าเนินการสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการ          
การปฏิบัติการ การพัฒนา และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การคาดการณ์ผลการด าเนินการเป็นการแถลงถึง
ผลการด าเนินการในอนาคตที่คาดหมายไว้ ส่วนเป้าประสงค์ เป็นการแถลงผลการด าเนินการในอนาคตที่
ปรารถนา 

การคาดการณ์ผลการด าเนินการของหน่วยงานในระดับที่เทียบเคียงกันได้ อาจชี้ให้เห็นถึง
ความท้าทายที่หน่วยงานเผชิญอยู่และเรื่องที่ต้องมีผลการด าเนินการที่ก้าวกระโดดหรือนวัตกรรม เมื่อ
มุ่งหวังผลการด าเนินการที่ก้าวกระโดดหรือนวัตกรรม การคาดการณ์ผลการด าเนินการและเป้าประสงค์อาจ
เหลื่อมซ้อนกันได้ 
 8. ระดับเทียบเคียง หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ์ซึ่งมีผลการด าเนินการและวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศของกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน หน่วยงานเข้าร่วมการจัดระดับเทียบเคียง เพ่ือให้เข้าใจถึงผลการ
ด าเนินการในปัจจุบันและเพ่ือให้บรรลุผลการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด 

ระดับเทียบเคียงเป็นรูปแบบหนึ่งของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอ่ืนๆ รวมถึงข้อมูลของหน่วยงาน
ซึ่งรวบรวมโดยบุคคลที่สาม  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ  
 

ความเชื่อมโยง  EdPEx หรือ TQA หมวด 4.2(ก), C.9 (CUPT QA) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวม           
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้
ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหาร
จัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ 
การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ

จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 พันธกิจ 

 รายงานการประชุมของหน่วยงานที่มีวาระเกี่ยวข้อง
กับการก าหนดประเด็นความรู้ 

 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้

และทักษะให้สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 

 รายงานการประชุมของหน่วยงานที่มีวาระเกี่ยวข้อง
กับการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู้ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง  (Tacit 
Knowledge) เพ่ื อค้นหาแนวปฏิ บั ติที่ ดี  (Good 
Practice) ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 บันทึกความรู้จากประเด็นที่จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 รายชื่อบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
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เกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน

ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

 บันทึกความรู้จากประเด็นที่จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 

5 มีการน าความรู้ที่ ได้จากการจัดการความรู้  ใน
ปี งบประมาณ ปั จจุบั น เป็ นล ายลั กษณ์ อั กษร 
(Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่ เป็น
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
 หลักฐานที่แสดงถึงการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

จริงที่ดีขึ้น 
 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณีท่ีไม่

ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการ
ไม่ครบที่จะได้  

1 คะแนน 

มีการ
ด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

5 ข้อ 

 

นิยามศัพท ์ 
 1. การจัดการความรู้ (Knowledge Management; KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่
มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยความรู้มี 2 ประเภท คือ  
  1.1 Tacit Knowledge หมายถึง เป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคนเกิดจากการฝึกฝน การ
ปฏิบัติงานจนเกิดทักษะและกลายเป็นความช านาญ เชี่ยวชาญ จึงเป็นประสบการณ์ติดตัวของแต่ละบุคคล 
เป็นความรู้ที่เกิดจากวิจารณญาณ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นเทคนิคเฉพาะตัวบุคคล 
  1.2 Explicit Knowledge หมายถึง เป็นความรู้แบบชัดเจนที่ เห็นได้ชัดเจนเป็น
รูปธรรม เป็นความรู้ที่ได้มาจากการเรียนในห้องเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ความรู้ที่อยู่ในต ารา 
เช่น หลักวิชาหรือทฤษฎีทั้ งหลาย อันได้จากการวิเคราะห์  สังเคราะห์  ผ่านกระบวนการพิสูจน์ 
กระบวนการวิจัย เป็นต้น    
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 2. แนวปฏิบัติที่ดี  (Good Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้
หน่วยงานประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
นั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจน
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้บันทึกเป็นเอกสารและเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

รอบการประเมิน  ปีการศึกษา  
 

ความเชื่อมโยง  EdPEx หรือ TQA หมวด 5, C.10 (CUPT QA) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 บุคลากรประจ าสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ 
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น อบรม ศึกษาบางวิชา เข้าร่วมประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน
วิชาการ ศึกษาดูงาน และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น โดยการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้าน
ต่างๆ > 40 ชั่วโมงต่อปีต่อคน (5 วันท าการ และ 8 
ชั่วโมงต่อวัน) 

 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรภายในหน่วยงานที่
ได้ รั บ ก า ร พั ฒ น า เ พ่ิ ม พู น ทั ก ษ ะ  ค ว าม รู้ 
ความสามารถด้านต่างๆ ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

 เอกสาร/บันทึก/หนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมรับ การ
พัฒนา 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/เสวนา ฯลฯ 
 หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม 
 รางวัลที่ได้รับจากการน าความรู้ในการเข้าอบรม/

สัมมนา/เสวนา ฯลฯ ไปใช้ในการท างาน 
 

สูตรการค านวณ 
 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา > 40 ชั่วโมงต่อปี  

 100 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางคเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน 
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นิยามศัพท ์ 
 บุคลากรประจ าสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า  
 
 

ตัวอย่างตารางการจัดเก็บข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ด้านต่างๆ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ วัน 
เดือน ป ี

ชื่อการอบรม/
สัมมนา 

หน่วยงาน
ที่จัด 

จ านวน
ชั่วโมง 

การใช้ประโยชน์/
การได้รับรางวัล 

หลักฐาน
อ้างอิง 

        
        
        

 
หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 4 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับสมรรถนะและการน าความรู้ที่ได้รับจาก               

การอบรม/สัมมนามาพัฒนาคุณภาพการท างานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนั้ น 
การอบรม/สัมมนาที่มิได้เกี่ยวข้องกับต าแหน่งหน้าที่และภาระงานโดยตรง อาทิ โครงการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความจ าเป็นแต่
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร (ซึ่งจะ
เกษียณอายุ) จึงไม่สามารถน ามาใช้นับเป็นชั่วโมงเพ่ือตอบตัวบ่งชี้นี้ได้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ  
 

ความเชื่อมโยง  EdPEx หรือ TQA หมวด 3, EdPEx หรือ TQA หมวด 6 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการส าคัญที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ รวมทั้งน าไปสู่การบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
1 มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการท างานหลัก 

(Core Process) เพ่ือปรับปรุง อย่างน้อย 1 กระบวนการ 
และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน   

 ผลการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการท างาน
หลักของหน่วยงาน 

 หลักฐานที่แสดงถึงการเสนอผลการวิเคราะห์
และทบทวนกระบวนการท างานหลักของ
หน่วยงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน เช่น บันทึกขอ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน รายงาน
การประชุม เป็นต้น   

2 มีการส ารวจความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ และ/หรือมติที่ประชุมที่ส าคัญ/กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการที่จะปรับปรุงตามข้อ 1    

  ผลการส ารวจความคาดหวัง ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

 มติที่ประชุมที่ส าคัญ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการที่จะปรับปรุง  

3 มีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการท างานให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและ/หรือ
มติที่ประชุมที่ส าคัญ/กฎหมายที่ส าคัญตามข้อ 2 และ
ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 

 Flowchart กระบวนการท างาน 
 หลักฐานที่แสดงถึงการเสนอผลการออกแบบ/

ปรับปรุงกระบวนการท างานต่อรองอธิการบดีที่
ก ากับดูแล เช่น บันทึกขอความเห็นชอบจากรอง
อธิการบดีที่ก ากับดูแล เป็นต้น   

4 มีการน ากระบวนการที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ตาม
ข้อ 3 ไปปฏิบัติ 

 รายงานสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการที่ได้ออกแบบใหม่ 
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เกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
5 มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการที่ ได้

ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ (แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ เช่น 
มีการเปรียบเทียบกระบวนงานเก่ากับกระบวนงาน
ใหม่/มีการด าเนินงานตามกระบวนงานที่ออกแบบ
หรือทบทวนใหม่) และจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงในรอบปีถัดไป 

 รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการพร้อม
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณีท่ีไม่

ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการ
ไม่ครบที่จะได้  

1 คะแนน 

มีการ
ด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

5 ข้อ 

 

นิยามศัพท ์
 1. กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยง โดยมีเจตจ านงเกี่ยวข้องกับการผลิต
หรือบริการให้แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยทั่วไป กระบวนการเป็นขั้นตอนหรือ
การกระท าที่มีล าดับชัดเจน ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างการท างานของคน เครื่องจักร เครื่องมือ 
เทคนิค วัสดุ และการปรับปรุง นอกจากนี้  แทบจะไม่มีกระบวนการใดที่สามารถด าเนินงานได้โดยล าพัง 
ดังนั้นจึงต้องพิจารณาความสัมพันธ์กับกระบวนการอื่นที่ส่งผลกระทบกัน ในบางสถานการณ์ กระบวนการ
อาจต้องด าเนินตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนดไว้เฉพาะเจาะจงอย่างเคร่งครัดตามเอกสารวิธีปฏิบัติการและ
ข้อก าหนด (ท่ีอาจเป็นทางการ) รวมทั้งการวัดและขั้นตอนการควบคุมท่ีชัดเจน 

ในกรณีที่เป็นการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการนั้น 
ค าว่า “กระบวนการ” จะมีความหมายที่กว้างมากขึ้นในการระบุต้องท าอะไรในการบริการ ซึ่งอาจรวมถึง
ล าดับขั้นตอนก่อนหลังที่พึงประสงค์หรือคาดหวังไว้ ถ้าหากขั้นตอนนั้นมีความส าคัญ การบริการจะต้องให้
สารสนเทศที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวได้ กระบวนการบริการดังกล่าวจ าเป็นต้อง
มีแนวทางส าหรับผู้ให้บริการในการจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับการกระท าหรือพฤติกรรมของ
ผู้รับบริการ 

ในงานที่ใช้ความรู้ เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิจัย การพัฒนา และการวิเคราะห์ ค าว่า 
“กระบวนการ” อาจไม่ได้หมายความถึงล าดับขั้นตอนที่ก าหนดไว้อย่างเป็นทางการ แต่หมายความถึง
ความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับการด าเนินการที่ต้องใช้ความสามารถ เช่น จังหวะเวลา ทางเลือกที่ก าหนดไว้  



26 
 

การประเมินผล และการรายงานผล ทั้งนี้ ล าดับขั้นตอนของกระบวนการอาจเป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังที่ มี
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแล้ว 

กระบวนการ เป็นหนึ่งในสองมิติของการประเมิน ซึ่งการประเมินอยู่บนพ้ืนฐานของ 4 ปัจจัย 
คือ แนวทาง การถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ การเรียนรู้ และการบูรณาการ 
 2. การออกแบบกระบวนการ หมายถึง การออกแบบขั้นตอน อุปกรณ์ เครื่องมือ และแนวทางใน
การด าเนินการและวิธีการในการควบคุมกระบวนการ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของการออกแบบ
และวัตถุประสงค์ของกระบวนการ 
 3. ประสิทธิผล (Effective) หมายถึง การประเมินว่ากระบวนการหรือมาตรการที่ใช้สามารถ
ตอบสนองเจตจ านงที่ตั้งไว้ได้ดีเพียงใด ตามแนวทางต่อไปนี้ 

1) ประเมินว่าแนวทางนั้นมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการของ
หน่วยงาน และหน่วยงานสามารถถ่ายทอดเพ่ือน าแนวทางสู่การปฏิบัติได้ดีเพียงใด หรือ   

2) ประเมินผลลัพธ์ของมาตรการที่ใช้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
 

รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ  
 

ความเชื่อมโยง  EdPEx หรือ TQA หมวด 7, C.11 (CUPT QA)  
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การให้บริการแก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เป็นการตอบสนองและ
แสดงความรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นบทบาทของหน่วยงานตามกระบวนการท างานหลัก (Core Process) 
ของหน่วยงาน (กระบวนการท างานหลักที่ด าเนินการในตัวบ่งชี้ที่ 5) การตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพ
มากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งการ
ส ารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปควรพิจารณาประเด็น ดังต่อไปนี้ 
  1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
  2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
 

 แบบสอบถาม/ส ารวจ/ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

 รายงานผลการส ารวจ/ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

(คะแนนเต็ม 5.00) 
 

หมายเหตุ  
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจะต้องเกิดจากการให้บริการในกระบวนการท างาน

หลัก (Core Process) ของหน่วยงานที่มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน โดยต้องเป็น
กระบวนการเดียวกับตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
หากไม่มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน (ตัวบ่งชี้ที่ 5) ให้ผลประเมินได้คะแนนเป็น
ศูนย์ (0) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

รอบการประเมิน  ปีการศึกษา  
 

ความเชื่อมโยง  EdPEx หรือ TQA หมวด 2, EdPEx หรือ TQA หมวด 4, 
EdPEx หรือ TQA หมวด 6, C.9 (CUPT QA)   

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซี่งสถาบันต้องสร้าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  รวมทั้งการ
รายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็น
ว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
1 คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยงานก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงาน  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
 รายงานการประชุม 
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เกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
2 คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมีการด าเนินงาน

ด้ าน ก ารป ระกั น คุณ ภ าพ การศึ ก ษ าภ าย ใน                 
ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
และ 2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย ตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
ร ะ บ บ  CHE QA Online ส า ห รั บ ห น่ ว ย ง า น
สนับสนุน  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
 ระบบ  CHE QA Online ส าหรับหน่ วยงาน

สนับสนุน 
 

3 มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่ วยงาน และ
เชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์และ/หรือแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน  

 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน   
 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

4 มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน  

 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน   

5 เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  

 รายงานผลการประชุมเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

 หนังสือเชิญ เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
ระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน 

 เอกสารที่แสดงถึงการสรุปบทเรียนรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 

 แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณีท่ีไม่

ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการ
ไม่ครบที่จะได้  

1 คะแนน 

มีการ
ด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย* 

 

*** ประเมินเฉพาะหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

รอบการประเมิน  ปีการศึกษา  
ปีปฏิทิน   
ปีงบประมาณ  

 

ความเชื่อมโยง  EdPEx หรือ TQA หมวด 6 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 หน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของหน่วยงานสนับสนุน คือ การจัดเก็บข้อมูลที่รับผิดชอบอย่าง
เป็นระบบ ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ส่งผลให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และประการส าคัญที่สุดคือสามารถรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
หลักสูตร/ระดับสาขาวิชา (เทียบเท่าคณะ)/ระดับมหาวิทยาลัย 
 เพ่ือให้การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/ระดับสาขาวิชา (เทียบเท่าคณะ)/ระดับ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตาม        
พันธกิจหลักของหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 
 รายชื่อผู้รับผิดชอบที่จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ของ

มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย 
 รายงานการประชุมที่ แสดงถึ งการก าหนด

ผู้รับผิดชอบ 
2 มี การจั ด เก็บข้ อมู ลครบถ้ วนตามตั วบ่ งชี้ ของ

มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย 
 แบบฟอร์มหรือ Template ในการจัดเก็บข้อมูล

ที่แสดงถึงการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
3 มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลโดยผู้บริหารหน่วยงานหรือหัวหน้างาน/
หัวหน้าฝ่าย 

 รายงานการประชุม 
 สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง   
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เกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
4 มีการรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยที่

ได้รับมอบหมายตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 เอกสารที่แสดงการจัดส่งข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของ

มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

5 ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน โดยการประเมินระดับ
หลักสูตร/ระดับสาขาวิชา (เทียบเท่าคณะ)/ระดับ
มหาวิทยาลัยสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ฐานข้อมูลกลาง 
 ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กรณีท่ีไม่

ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการ
ไม่ครบที่จะได้  

1 คะแนน 

มีการ
ด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

5 ข้อ 
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รายช่ือหน่วยงานสนับสนุนผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย 
(ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผูบ้ริหาร ครั้งท่ี 4/2559 เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2559 และคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา มสธ. เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2559) 

ตัวบ่งชี้ระดบัคณะและสถาบัน ค าอธิบายตัวบ่งชี้ * เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพร่วม 
C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษา

ของนิสิตนักศึกษา 
(เชื่อมโยงกับ AUN. 8.1, 8.2, 
8.3, 11.1, 11.2) 

การด าเนินงานในการรับนิสิตนักศึกษา การคงอยู่ และระยะเวลาในการผลิต
บัณฑิต การมีระบบการรับนักศึกษา และระบบดูแลนักศึกษาระหว่างเรียน                
เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ในมิติของความต้องการใน
การเข้าศึกษาของผู้เรียน การดูแลนิสิตนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิต ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาได้ 

ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร 
โดยระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนด ของระดับปริญญาตรี เท่ากับรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ส าหรับระยะเวลาที่
ก าหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษา
เท่ากับ 5 ป ีและระดับปริญญาเอกใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาเท่ากับ 6 ปี 

ศูนย์ประสานงานการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

- กองแผนงาน 
- ส านักทะเบียนและวัดผล 
- ส านักบัณฑิตศึกษา 
- ส านักคอมพิวเตอร ์
- 12 สาขาวิชา 

 
หมายเหตุ  * รายละเอียดปรากฏอยู่ใน-ร่าง-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 (ฉบบัวันที่ 29 ธันวาคม 2558) ได้แจกให้ทกุสาขาวิชาที่เข้าประชุมฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และสามารถ 

Download ได้ที ่http://eservice.stou.ac.th ->  สารสนเทศหน่วยงาน -> ส านักงานอธิการบดี -> ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา -> ข่าวประชาสัมพันธ ์
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รายช่ือหน่วยงานสนับสนุนผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ระดบัคณะและสถาบัน ค าอธิบายตัวบ่งชี้ * เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพร่วม 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือ
การใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ 
(เชื่อมโยงกับ AUN. 11.3) 

บัณฑิตที่ส าเร็จศึกษาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเอง หรือมี
การใช้ประโยชน์จากการศึกษาในการประกอบวิชาชพี ทั้งที่มีรายได้ประจ าและไมม่ี
รายได้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามเป้าหมายของผู้จัดการศึกษา ความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ โดยผู้จัดการศึกษาควรก าหนดนิยาม
ความส าเร็จ การมีงานท า การใช้ประโยชน์ หรือระยะเวลาการได้งานท าหรือการ
ใช้ประโยขน์ ในprogram profile หรือโครงร่างองค์กร 
หมายเหตุ ส าหรับมหาวิทยาลัยไม่จ ากัดรับ หรือมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่  หรือหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา ควรก าหนดวิธีการประเมินการใช้ประโยชน์ ที่สะท้อนความส าเร็จ
ของบัณฑิตและหลักสูตร ตามบริบทและจุดมุ่งหมายของสถาบันในโครงร่างองค์กร 
หรือใน program profile 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 

- ส านักคอมพิวเตอร ์
- 12 สาขาวิชา 

 
หมายเหตุ  * รายละเอียดปรากฏอยู่ใน-ร่าง-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 (ฉบบัวันที่ 29 ธันวาคม 2558) ได้แจกให้ทกุสาขาวิชาที่เข้าประชุมฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และสามารถ 

Download ได้ที ่http://eservice.stou.ac.th ->  สารสนเทศหน่วยงาน -> ส านักงานอธิการบดี -> ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา -> ข่าวประชาสัมพันธ ์
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รายช่ือหน่วยงานสนับสนุนผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ระดบัคณะและสถาบัน ค าอธิบายตัวบ่งชี้ * เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพร่วม 

C.3 คุณภาพบัณฑติ 
(เชื่อมโยงกับ AUN. 10.6, 
11.5) 

คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต  (Graduate 
Attibutes) ของคณะ/สถาบัน ที่สามารถให้สะท้อนอยู่ในผลของการจัดการศึกษา
ของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตกย่อยออกเป็นผลการเรียนรู้
คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่างๆ ในหลักสูตรใน
ที่ สุด  โดยทั้ ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตร
จะต้องสอดคล้องส่งเสริมกัน (Alignment) สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของ
คณะ/สถาบัน และ ELOs เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ที่
สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส านักวชิาการ 12 สาขาวิชา 

C.4 ผลงานของผู้เรียน 
(เชื่อมโยงกับ AUN. 11.4) 

การศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อหาค าตอบหรือความรู้
ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือหรือเป็นประโยชน์ การประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงาน 
เป็นการแสดงถึงการเรียนรู้และความสามารถในการใช้ความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผลงานของผู้เรียน หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ 
ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม  ที่สอดคล้องกับสาขานั้นๆ  หรือ Program 
Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ส านักบัณฑิตศึกษา 12 สาขาวิชา 

 
หมายเหตุ  * รายละเอียดปรากฏอยู่ใน-ร่าง-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 (ฉบบัวันที่ 29 ธันวาคม 2558) ได้แจกให้ทกุสาขาวิชาที่เข้าประชุมฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และสามารถ 

Download ได้ที ่http://eservice.stou.ac.th ->  สารสนเทศหน่วยงาน -> ส านักงานอธิการบดี -> ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา -> ข่าวประชาสัมพันธ ์
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C.5 คุณสมบัติของอาจารย ์
(เชื่อมโยงกับ AUN. 6.2, 6.4) 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของ
สถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะ/สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและ
ความสามารถ ดังนี้ 

- ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน และถ่ายทอดเนื้อหา 
- ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอน

และการประเมินผลการสอนเพื่อให้บรรลุ ELOs ที่ก าหนด 
- ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 
- ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
- ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง 
- ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยมีจ านวนอาจารย์และนักวิจัยเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของ

หลักสูตร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา  เป็นไปตาม program 
outcomes หรือสนับสนุนพันธกิจอ่ืนๆ ของคณะ/สถาบัน ที่ได้ก าหนดไว้ โดย
หลักสูตรต้องมีการประเมินความสามารถที่พึงประสงค์ของอาจารย์ตามที่ระบุไว้ 

กองการเจ้าหน้าที ่ - กองแผนงาน  
(FTEs ของนักศึกษา)  

- 12 สาขาวิชา 
- ส านักทะเบียนและวัดผล 
- ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

 
หมายเหตุ  * รายละเอียดปรากฏอยู่ใน-ร่าง-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 (ฉบบัวันที่ 29 ธันวาคม 2558) ได้แจกให้ทกุสาขาวิชาที่เข้าประชุมฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และสามารถ 
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C.6 ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
(เชื่อมโยงกับ AUN. 6.7, 11.4) 

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดว่าผลงานหรือกิจกรรมนั้นสอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวั ง  (ELOs) และ  Program Outcomes และสะท้ อน
เอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน ด าเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและ
นิสิตนักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับกับเป้าหมายและพันธกิจของคณะและ
สถาบัน 

- สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
- ส านักวชิาการ 

- 12 สาขาวิชา 
- ส านักทะเบียนและวัดผล 
- ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร เพื่ อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม  คณะ/สถาบัน
จ าเป็นต้องบริหารจัดการหลักสูตรและรับรองมาตรฐานหลักสูตรของแต่ละคณะ/
สถาบันว่ามีการด าเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และประกาศ/ข้อบังคับอ่ืนๆ ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

- ส านักวชิาการ 
- ส านักบัณฑิตศึกษา 

12 สาขาวิชา 

 
หมายเหตุ  * รายละเอียดปรากฏอยู่ใน-ร่าง-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 (ฉบบัวันที่ 29 ธันวาคม 2558) ได้แจกให้ทกุสาขาวิชาที่เข้าประชุมฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และสามารถ 
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C.8 การปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

   

 C.8.1  การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลยั/กรรมการ
ประจ าคณะ 

ค าอธิบาย (ระดับสถาบัน - สภามหาวิทยาลัย) 
สภามหาวิทยาลัย เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ โดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะ
มี องค์ ป ระกอบ  และบทบาทหน้ าที่ แตกต่ างกัน ตามที่ ได้ ก าห นดไว้ ใน
พระราชบัญญัติ โดยทั่วไปสภามหาวิทยาลัย เป็นกลไกที่ก าหนดนโยบายสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย วางระเบียบข้อบังคับ  การพิจารณาจัดตั้งยุบเลิกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร การอนุมัติปริญญา                  
การแต่งตั้งถอดถอนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร และภารกิจอ่ืนๆ 
ตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้ รวมทั้งการก ากับการบริหารมหาวิทยาลัย ให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาล 
ค าอธิบาย (ระดับคณะ - คณะกรรมการประจ าคณะ) 

คณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือกรรมการประจ าคณะ เป็นคณะบุคคล
คณะหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีองค์ประกอบและหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหรือประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบันการศึกษา โดย
คณะกรรมการประจ าส่วนงานเป็นหนึ่งในกลไกส าคัญในการบริหารจัดการของ 
ส่วนงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่างๆ ของสถาบันการศึกษาและของส่วนงาน 

ระดับมหาวิทยาลัย 
- ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

ระดับสาขาวิชา 
- 12 สาขาวิชา  

 

หมายเหตุ  * รายละเอียดปรากฏอยู่ใน-ร่าง-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 (ฉบบัวันที่ 29 ธันวาคม 2558) ได้แจกให้ทกุสาขาวิชาที่เข้าประชุมฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และสามารถ 
Download ไดท้ี ่http://eservice.stou.ac.th ->  สารสนเทศหน่วยงาน -> ส านักงานอธิการบดี -> ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา -> ข่าวประชาสัมพันธ ์
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 C.8.2  การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบนั/ผู้บริหารคณะ 

ค าอธิบาย (ระดับสถาบัน - อธิการบดี) 
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบันที่หมายถึงผู้บริหาร

สูงสุด คืออธิการบดี ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามแผน 
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบัน สร้างความเชื่อมโยงการก ากับ
ดูแลจากสภาสถาบัน และการบริหารจัดการภายในที่มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ
ของการบริหารงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถใน            
การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
ค าอธิบาย (ระดับคณะ - คณบดี) 

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารส่วนงาน หรือ คณบดี ใน
การบริหารและการจัดการให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของคณะ โดยจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารตามพันธกิจ 
นโยบาย รวมถึง ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ของผู้บริหารส่วนงาน 

ระดับมหาวิทยาลัย 
- ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั  

ระดับสาขาวิชา 
- รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  

12 สาขาวิชา 

 
หมายเหต ุ * รายละเอียดปรากฏอยู่ใน-ร่าง-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 (ฉบบัวันที่ 29 ธันวาคม 2558) ได้แจกให้ทกุสาขาวิชาที่เข้าประชุมฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และสามารถ 

Download ได้ที ่http://eservice.stou.ac.th ->  สารสนเทศหน่วยงาน -> ส านักงานอธิการบดี -> ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา -> ข่าวประชาสัมพันธ ์
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รายช่ือหน่วยงานสนับสนุนผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ระดบัคณะและสถาบัน ค าอธิบายตัวบ่งชี้ * เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพร่วม 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของ
ผู้บริหารคณะ/สถาบนั 

การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาท
และหน้าที่ที่ส าคัญในการน าพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจ
และเป้าหมายต่างๆ ได้ จึงจ าเป็นต้องติดตามและประเมินผลลัพธ์ในด้านต่างๆ 
ของการบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ  เพื่อใช้ผลใน
การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

สถาบนัอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวชิาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพนัธกิจหลัก 
สถาบนัอุดมศึกษาจ าเปน็ต้องมกีารจัดท าแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและ
การด าเนินงานของสถาบนัให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมี
การบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้จน
ส่งผลกระทบถึงการเปลีย่นแปลงในวัฒนธรรมองค์กร 

ระดับมหาวิทยาลัย 
- กองแผนงาน  

(เกณฑ์ข้อ 1 และ 3) 
- กองคลัง (เกณฑ์ข้อ 2) 
- ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 
(เกณฑ์ข้อ 4) 

- ศูนย์ฯประกันคุณภาพการศึกษา 
(เกณฑ์ข้อ 5 และ 7) 

- กองการเจ้าหน้าที่  
(เกณฑ์ข้อ 6) 

- ส านักงานวชิาการ  
(เกณฑ์ข้อ 6) 

ระดับสาขาวิชา 
- 12 สาขาวิชา 

 

C.10 บุคลากรได้รบัการพัฒนา 
(เชื่อมโยงกับ AUN. 6.1, 6.5, 
6.6, 7.1, 7.4, 7.5) 

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการ
เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถด้านต่างๆ  อย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรของคณะ/สถาบัน 

- กองการเจ้าหน้าที ่
- ส านักวชิาการ 

- 12 สาขาวิชา 
- ส านักทะเบียนและวัดผล 
- ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

หมายเหตุ  * รายละเอียดปรากฏอยู่ใน-ร่าง-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 (ฉบบัวันที่ 29 ธันวาคม 2558) ได้แจกให้ทกุสาขาวิชาที่เข้าประชุมฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และสามารถ 
Download ได้ที ่http://eservice.stou.ac.th ->  สารสนเทศหน่วยงาน -> ส านักงานอธิการบดี -> ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา -> ข่าวประชาสัมพันธ ์
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รายช่ือหน่วยงานสนับสนุนผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ระดบัคณะและสถาบัน ค าอธิบายตัวบ่งชี้ * เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพร่วม 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
(เชื่อมโยงกับ AUN. 8.4, 8.5, 
10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 
10.6) 
 

การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/
สถาบัน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/
ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดี ควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ 
โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอกถึงความพึง
พอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไปได้ 

การหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 
เช่น การส ารวจ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นต้น  

  

-  - กลุ่มนักศึกษา - ส านักบริการการศึกษา  
- ส านักวชิาการ  
- ส านักบรรณสารสนเทศ  
- ส านักคอมพิวเตอร์  
- ส านักบัณฑิตศึกษา 

- 12 สาขาวิชา 

-  - กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการ
วิชาการ/ผู้ใช้งานวิจยั 

- ส านักวชิาการ  
- ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
- กองแผนงาน  
- สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

- 12 สาขาวิชา 
- ส านักทะเบียนและวัดผล 
- ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

-  - กลุ่มศิษย์เก่า ส านักบริการการศึกษา  12 สาขาวิชา 

 
หมายเหตุ  * รายละเอียดปรากฏอยู่ใน-ร่าง-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 (ฉบบัวันที่ 29 ธันวาคม 2558) ได้แจกให้ทกุสาขาวิชาที่เข้าประชุมฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และสามารถ 

Download ได้ที ่http://eservice.stou.ac.th ->  สารสนเทศหน่วยงาน -> ส านักงานอธิการบดี -> ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา -> ข่าวประชาสัมพันธ ์
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รายช่ือหน่วยงานสนับสนุนผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ระดบัคณะและสถาบัน ค าอธิบายตัวบ่งชี้ * เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพร่วม 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ต่อ) 

   

-  - กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที ่
 
 

- 12 สาขาวิชา 
- ส านักทะเบียนและวัดผล 
- ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

-  - กลุ่มบุคลากรสายสนับสนนุ  
(เฉพาะกลุ่มเลขานุการกิจ) 

กองการเจ้าหน้าที ่ 12 สาขาวิชา 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคม
ของคณะและสถาบัน 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา             
คณะและสถาบันควรค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมี
การบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้
และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน               
โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของ นักศึกษาและบุคลากร
ใน คณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสาธารณะอีกด้วย 

ระดับมหาวิทยาลัย 

- กองแผนงาน 

ระดับสาขาวิชา 

- 12 สาขาวิชา 

 

 
หมายเหตุ  * รายละเอียดปรากฏอยู่ใน-ร่าง-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 (ฉบบัวันที่ 29 ธันวาคม 2558) ได้แจกให้ทกุสาขาวิชาที่เข้าประชุมฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และสามารถ 

Download ได้ที ่http://eservice.stou.ac.th ->  สารสนเทศหน่วยงาน -> ส านักงานอธิการบดี -> ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา -> ข่าวประชาสัมพันธ ์
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รายช่ือหน่วยงานสนับสนุนผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ระดบัคณะและสถาบัน ค าอธิบายตัวบ่งชี้ * เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพร่วม 

C.13 การส่งเสริมสนบัสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เป็น ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ ผ ล กา ร ด า เ นิน ง า น ท า ง ด้านศิลปะและวัฒนธรรม                     
ที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและ
ภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประเพณี / วัฒนธรรม / กิจกรรม
ด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้ เน้นวัฒนธรรมที่เป็น
รูปแบบ กิจกรรม หรือวิถีการด าเนินชีวิตของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบัน
นั้นๆ เป็นหลัก โดยมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกสถาบัน  ซึ่งสามารถแสดง
ออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศีลธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรม 

ระดับมหาวิทยาลัย 
- ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
- กองการเจ้าหน้าที่  
  (STOU Culture) 
ระดับสาขาวิชา 
- 12 สาขาวิชา 

 

S.1 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์             
ในสถาบันอุดมศึกษา ประการหนึ่ง คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่คณะหรือสถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้             
ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ/สถาบันอีกด้วย 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา - 12 สาขาวิชา 
- ส านักทะเบียนและวัดผล 
- ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

 
หมายเหตุ  * รายละเอียดปรากฏอยู่ใน-ร่าง-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 (ฉบบัวันที่ 29 ธันวาคม 2558) ได้แจกให้ทกุสาขาวิชาที่เข้าประชุมฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และสามารถ 
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รายช่ือหน่วยงานสนับสนุนผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ระดบัคณะและสถาบัน ค าอธิบายตัวบ่งชี้ * เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพร่วม 

S.2 อัตราการอบรมบุคลากรใหม่ 
(สายวชิาการ) ด้านการศึกษา
ทางไกล 

อาจารย์ประจ า (ใหม่) ที่ได้รับการบรรจุ ภายในเวลา 3 ปี ต้องได้รับการอบรม
ความรู้และทักษะในด้านต่างๆ และสามารถน าความรู้มาใช้ในการเรียนการสอน
ทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 

- ด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล  
- ด้านการผลิตชุดวิชา  
- ด้านการผลิตสื่อการศึกษาทางไกล  
- ด้านการวัดและประเมินผล   
- ด้านการวิจัย 
- ด้านการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา  
- ด้านจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ  

ระดับมหาวิทยาลัย 
- กองการเจ้าหน้าที ่
ระดับสาขาวิชา 
- ส านักวชิาการ 

- 12 สาขาวิชา 
- ส านักทะเบียนและวัดผล 
- ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

S.3 นวัตกรรมหรือสื่อการศึกษา
ทางไกลที่เหมาะสม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการเรียน            
การสอนทางไกลจ าเป็นต้องสร้างนวัตกรรมหรือสื่อการศึกษาทางไกลที่เหมาะสม 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เปิดโอกาสทางการศึกษาไปสู่บุคคลกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึง ท าให้เกิดการศึกษา
ตลอดชีวิตที่บุคคลสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง                   
ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ และการบริการวิชาการ  

12 สาขาวิชา  

 
หมายเหตุ  * รายละเอียดปรากฏอยู่ใน-ร่าง-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 (ฉบบัวันที่ 29 ธันวาคม 2558) ได้แจกให้ทกุสาขาวิชาที่เข้าประชุมฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และสามารถ 

Download ได้ที ่http://eservice.stou.ac.th ->  สารสนเทศหน่วยงาน -> ส านักงานอธิการบดี -> ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา -> ข่าวประชาสัมพันธ ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 9 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก** 
 

** ประเมินเฉพาะส านักเทคโนโลยีการศึกษา และส านักทะเบียนและวัดผลเท่านั้น 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

รอบการประเมิน  ปีการศึกษา  
 

ความเชื่อมโยง  EdPEx หรือ TQA หมวด 5, C.5 (CUPT QA), สกอ. 1.2 (ระดับคณะ) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การศึกษาระดับ อุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นจึงควรมีอาจารย์ที่มี
ระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือ
จุดเน้นของหน่วยงาน 
 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าส านักที่มวีุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าส านักที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าส านักทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าส านักที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าส านักที่มีวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้มีคะแนนเต็ม 5 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางคเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

นิยามศัพท ์ 
 อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักทางการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ   
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หมายเหตุ 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิ ที่ ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์           
การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณี          
ที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ** 
 

** ประเมินเฉพาะส านักเทคโนโลยีการศึกษา และส านักทะเบียนและวัดผลเท่านั้น 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

รอบการประเมิน  ปีการศึกษา  
 

ความเชื่อมโยง  EdPEx หรือ TQA หมวด 5, C.5 (CUPT QA), สกอ. 1.3 (ระดับคณะ) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริม              
ให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าส านักที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าส านักที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าส านักทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าส านักที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าส านักทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้มีคะแนนเต็ม 5 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางค์เทยีบ โดยก าหนดร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

หมายเหตุ 
 การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับปีการศึกษาและนับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 11 อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา** 
 

** ประเมินเฉพาะส านักเทคโนโลยีการศึกษา และส านักทะเบียนและวัดผลเท่านั้น 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

รอบการประเมิน  ปีการศึกษา  
 

ความเชื่อมโยง  EdPEx หรือ TQA หมวด 5, C.10 (CUPT QA) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 อาจารย์ประจ าได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ตามภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย เช่น อบรม ศึกษาบางวิชา เข้าร่วมประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานวิชาการ ศึกษาดูงาน การ
เป็นบุคลากรแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ ได้รับการพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ > 
40 ชั่วโมงต่อปีต่อคน (5 วันท าการ และ 8 ชั่วโมง
ต่อวัน) 

 ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ที่ ได้รับการพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ  

 

 

สูตรการค านวณ 
 จ านวนอาจารย์ประจ าสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา > 40 ชั่วโมงต่อปี  

 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าสังกัดหน่วยงานทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางคเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

หมายเหตุ 
 การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับปีการศึกษาและนับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
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ตัวอย่างตารางการจัดเก็บข้อมูลจ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ วัน 
เดือน ป ี

ชื่อการอบรม/
สัมมนา 

หน่วยงาน
ที่จัด 

จ านวน
ชั่วโมง 

การใช้ประโยชน์/
การได้รับรางวัล 

หลักฐาน
อ้างอิง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย*** 
 

*** ประเมินเฉพาะส านักเทคโนโลยีการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล และสถาบันวิจัยและพัฒนาเท่านั้น 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

รอบการประเมิน  ปีปฏิทิน  
 

ความเชื่อมโยง  EdPEx หรือ TQA หมวด 7, C.6 (CUPT QA), สกอ. 2.3 (ระดับคณะ) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์
ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ 
ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus 
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือ
หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
โดยมีวิธีการคิดดังนี้  
 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า/นักวิจัย ตามสูตร 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า/นักวิจัย 
 100 

จ านวนอาจารย์ประจ า/นักวิจัยทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

หมายเหตุ 
 การนับจ านวนอาจารย์ประจ า/นักวิจัย ให้นับปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก                 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก           
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2)  
0.80 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 1) 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ           

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

หมายเหตุ : ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบ ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันพิจารณาด้วย 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา 

 1. การนับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของอาจารย์ ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษา
และอาจารย์ร่วมกัน สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ได้ 
 2. งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีคณาจารย์ต่างสาขาวิชาด าเนินการร่วมกัน สามารถนับได้
ทุกสาขาวิชาที่มีชื่ออาจารย์ประจ าในสังกัดปรากฏในผลงานที่ตีพิมพ์ 
 3. การนับจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัยมาใช้และเกิดผล
ชัดเจน โดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นไปตามปีปฏิทิน ในกรณีที่
งานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มี
การใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 
 

นิยามศัพท ์ 
 1. งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหาหรือการ
เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง 
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก         
การประชุมวิชาการ (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่
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เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน 
และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 3. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25  
 4. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai- 
Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 5. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐ าน ข้ อ มู ล ส าก ล  ได้ แ ก่  ฐ าน ข้ อ มู ล ก า รจั ด อั น ดั บ ว า รส าร  SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) ห รื อฐาน ข้ อมู ล  ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus 
หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
 6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือ
องค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่มีการน างานวิจัยของสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 7. งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทาง 
การทดลองหรือกสนพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิก
ศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ
ของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้าน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบ
ประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Art) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้ง
การแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์
รูปแบบต่างๆ 
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หมายเหตุ 
 บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์  ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 13 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์*** 
 

*** ประเมินเฉพาะส านักเทคโนโลยีการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล และสถาบันวิจัยและพัฒนาเท่านั้น 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ  
 

ความเชื่อมโยง  EdPEx หรือ TQA หมวด 6, S.1 (CUPT QA), สกอ. 2.2 (ระดบัคณะ) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย
ประการหนึ่ง คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในมหาวิทยาลัยและที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นเงินทุนที่วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีหน่วยงานได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพ
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของหน่วยงานอีกด้วย 
 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า/นักวิจัย 
 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

จ านวนอาจารย์ประจ า/นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยก าหนดจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
29,000 บาทข้ึนไปต่อคน เท่ากับ 5 คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ า/นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

ก าหนดให้จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 29,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
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หมายเหตุ 
 1. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับ
รวมผู้ลาศึกษาต่อ 
 2. ให้นับจ านวนเงินที่ลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่ใช่จ านวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง 
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่
ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 
 4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
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บทท่ี 3 
แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

 
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report; SAR) เป็นการตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้
หน่วยงานได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 1. เพ่ือให้ด าเนินการตามมาตรา 48 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน หนึ่งของ
กระบวนการบริหารศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 
 2. เพ่ือให้หน่วยงานทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็งและจุดที่ควร
ปรับปรุงส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
 3. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยงานในแนวทางที่เหมาะสม 
 

องค์ประกอบของเนื้อหาในรายงานการประเมินตนเอง 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานสนับสนุนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบ 
CHE QA Online ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน  ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบด้วย การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ และการจัดเก็บเอกสารอ้างอิง ตลอดจนจัดท ารายงานการประเมินตนเองตาม
รูปแบบที่ได้ก าหนดในระบบ CHE QA Online ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน 
 องค์ประกอบของเนื้อหาในรายงานการประเมินตนเองที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น มีส่วนประกอบ
หลักของเนื้อหาจ าแนกออกเป็น 4 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1  บทน า : โครงร่างองค์กร (Organizational Profile; OP) 

 ส่วนที่ 2  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน  
  ส่วนที่ 3  การประเมินตนเอง 
  ส่วนที่ 4  สรุปผลการประเมินตนเอง 
  ส่วนที่ 5  ภาคผนวก 
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 ส่วนที่ 1 บทน า : โครงร่างองค์กร (Organizational Profile; OP) 
โครงร่างองค์กร คือ ภาพรวมของหน่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการด าเนินงาน 

และเป็นความท้าทายส าคัญท่ีหน่วยงานเผชิญอยู่ 
P.1 ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะท่ีส าคัญของหน่วยงานคืออะไร 
 ให้อธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของหน่วยงานและความสัมพันธ์หลักกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ก. สภาพแวดล้อมองค์กร 

(1) การบริการ  
หน่วยงานมีบริการที่ส าคัญอะไรบ้าง ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละบริการต่อ

ความส าเร็จของหน่วยงานคืออะไร หน่วยงานใช้วิธีการอย่างไรในการจัดบริการ 
(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม  

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของหน่วยงานที่ได้ประกาศไว้คืออะไร สมรรถนะหลักของ
หน่วยงานคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของหน่วยงาน 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร  มีการเปลี่ ยนแปลงใหม่ๆ เกี่ ยวกับ

องค์ประกอบของบุคลากรหรือความต้องการบุคลากรหรือไม่ 
- หน่วยงานแบ่งบุคลากรเป็นกลุ่ม และประเภทอะไรบ้าง 
- ข้อก าหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภท มี 

อะไรบ้าง 
-  มีองค์ประกอบส าคัญอะไรที่ท าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจั งเพ่ือให้

หน่วยงานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ บุคลากรและภาระงานในหน่วยงานมีความ
หลากหลายอย่างไร กลุ่มที่จัดตั้ งให้ท าหน้าที่ต่อรองกับหน่วยงาน คืออะไร 
ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ส าคัญของหน่วยงานคืออะไร 

(4) สินทรัพย์ 
หน่วยงานมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส าคัญอะไรบ้าง ที่มีอิทธิพลต่อ

วิธีการด าเนินงาน เพื่อบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
(5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

หน่วยงานด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับอะไรบ้าง รวมถึง
กฎระเบียบข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทย
ฐานะ การรับรองคุณสมบัติ หรือการขึ้นทะเบียนมาตรฐานการศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านการเงิน ด้านบริการ มีอะไรบ้าง 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างและการก ากับดูแลหน่วยงานมีลักษณะอย่างไร และความสัมพันธ์เชิงการ
รายงานระหว่างสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการก ากับดูแลองค์กร ผู้น าระดับสูง และองค์กรแม่ มี
ลักษณะเช่นใด 

(2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ส่วนตลาด กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน มีอะไรบ้าง กลุ่ม

ดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญอะไรบ้างต่อบริการ การบริการสนับสนุนต่อผู้รับบริการ
อ่ืน และการปฏิบัติการความต้องการและความคาดหวังของส่วนตลาดกลุ่มผู้รับบริการอื่นและกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร  

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ส าคัญมีประเภทอะไรบ้าง 

กลุ่มต่างๆ เหล่านี้มีบทบาทอย่างไรต่อ 
   - ระบบงาน โดยเฉพาะการให้บริการและการบริการสนับสนุนต่อผู้รับบริการ 
   - การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงาน 
  หน่วยงานมีกลไกที่ส าคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ มีส่วนช่วยและร่วมท าให้เกิดนวัตกรรมของหน่วยงานอย่างไร 
หน่วยงานมีข้อก าหนดที่ส าคัญส าหรับห่วงโซ่อุปทานอะไรบ้าง 
 
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร : สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานเป็นอย่างไร 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

(1) ล าดับในการแข่งขัน 
หน่วยงานอยู่ที่ล าดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของหน่วยงาน เมื่อ

เปรียบเทียบกับหน่วยงานในภาคการศึกษา หน่วยงานมีจ านวนและประเภทของคู่แข่งเป็นอย่างไร 
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของหน่วยงาน รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร 

(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่ส าคัญที่สามารถหาได้จากภายในชุมชน

วิชาการมีอะไรบ้าง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญที่มีอยู่จากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบ้าง มี
ข้อจ ากัดอะไรบ้างในการรวบรวมและใช้ข้อมูลต่าวๆ เหล่านี้ (ถ้ามี) 
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ข. บริบทเชิงกลยุทธิ์ 
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านบริการ การปฏิบัติการ ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและบุคลากรมีอะไรบ้าง 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของหน่วยงาน  ซึ่งรวมถึง
กระบวนการประเมินและการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญของหน่วยงาน 

 
 ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน  
 
 ส่วนที่ 3 การประเมินตนเอง 
 เป็นส่วนที่เขียนถึงการด าเนินงานหรือเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน และการ
ประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีรูปแบบการน าเสนอตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด ทั้งนี้ ควร
เขียนให้สั้น กะทัดรัด โดยยึดการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบ ลักษณะการเขียนรายงานเป็นการ
บรรยาย สังเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่ชี้ ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงานต่อไปนี้  
  - กิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
  - การประเมินผลตามเกณฑ์ 
  - การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้นั้นๆ 
 
 ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเอง 
 เป็นสรุปผลการประเมินในภาพรวมของทุกตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานรับประเมิน รวมถึงวิธีการเสริมจุด
แข็ง การปรับปรุงแก้ไขหรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ในส่วนนี้จะเป็นการสังเคราะห์และการประเมินเพ่ือรายงานสรุปผลส าเร็จของการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน รายงานบทนี้ประกอบด้วย 
  - การรายงานตัวเลขในตาราง ส 1 (ตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้) 
  - สรุปผลการประเมินรวมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ในภาพรวมของหน่วยงาน 
 
 ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 
 อาจเป็นการน าเสนอข้อมูลสถิติต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาและ/หรือเป็นรายชื่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
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การค านวณและการก าหนดทศนิยม 
  การค านวณผลการปฏิบัติงานของตัวบ่งชี้หรือผลการประเมิน หากไม่เป็ นเลขจ านวนเต็ม                
ให้แสดงผลโดยใช้ทศนิยม 2 หลัก และถ้าผลการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินมีทศนิยมมากกว่า 2 หลัก 
ให้ใช้หลักการปัดเศษตามสากล โดยให้ปัดขึ้นจากทศนิยมต าแหน่งที่ 3 เช่น 
  69.9945 ปัดเป็น 69.99 
  69.9956 ปัดเป็น 70.00  
  หากตัวบ่งชี้ใดไม่มีข้อมูล หรือไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน 
ใหไ้ด้ผลประเมินเป็น 0 คะแนน 
  การแปลความหมายผลการประเมิน 
  ก าหนดเกณฑ์ประเมินตั้งแต่ 0 - 5 โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 

ค่าระดับคะแนน การแปลผล 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ระดับส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์ 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2559 

(กันยายน 2559 – สิงหาคม 2560) 

 
 
 
 
 

ส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์ .................................... 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(.....วัน เดือน ปีท่ีจดัท า.....) 
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ค าน า 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
          ลงนาม ................................................ 

                                           (.........................................................................) 
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์.......................... 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  
ส่วนที่ 1 บทน า : โครงร่างองค์กร (OP)  
ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน  
ส่วนที่ 3 การประเมินตนเอง  
ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน  
   
ภาคผนวก  

 
 

 
 
 
 
 
 

 



67 
 

ส่วนที่ 1  
บทน า : โครงร่างองค์กร  

 

P.1 ลักษณะองค์กร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 (1) การบริการ ……………………………………………………………………………………………… 
 (2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม 
  พันธกิจ  ……………………………………………………………………………………………… 
  วิสัยทัศน์  ……………………………………………………………………………………………… 
  ค่านิยม   ……………………………………………………………………………………………… 
 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (4) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
 (1) โครงสร้างองค์กร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ผู้รับบริการ  ……………………………………………………………………………………………… 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ……………………………………………………………………………………………… 
 (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
  ผู้ส่งมอบ  ……………………………………………………………………………………………… 
  คู่ความร่วมมือ  ……………………………………………………………………………………………… 

 
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
 (1) ล าดับในการแข่งขัน  ……………………………………………………………………………………………… 
 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2  
ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผลการประเมิน 

 
 ตารางท่ี ...... ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 

ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ รายการเอกสารอ้างอิง 

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

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

  

หมายเหต ุ - ให้น าผลประเมินตัวบ่งช้ีในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมาที่ไดค้ะแนน เท่ากับ 1 มารายงาน หรืออาจน าขอ้เสนอแนะที่มีนัยส าคญัมาก าหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อใช้พัฒนา 
  หน่วยงานตามความเหมาะสม 
- ในกรณีที่สามารถด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงไดต้าม “โครงการ/กจิกรรมเพื่อพัฒนา” ที่ก าหนดไว้ โปรดระบุรายการเอกสารอ้างอิงด้วย 
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ส่วนที ่3  
การประเมินตนเอง 

 
 การประเมินตนเองของส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์........................  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2559  เพื่อให้สะท้อน
คุณภาพการด าเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา  2559 (กันยายน 2559 - 
สิงหาคม 2560)  และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานจริงของ
หน่วยงาน ซึ่งมีผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2559 มีดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ .................................................................................................................. 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน ................................................................................................ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
      

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

   
   
   

 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2559 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย   
  

ผลการด าเนินงาน  
*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย  X= ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการประเมิน 

 

 ในปีการศึกษา 2559  ส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์ .................................................  ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1)  (ใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online ส าหรับหนว่ยงานสนบัสนุน) 

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ........................................................... 1.1. ................................................ 
1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

 
จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 
2. ........................................................... 2.1. ................................................ 

2.2. ................................................ 
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วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

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

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

 
ภาคผนวก 

 
- รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์..................................................... 
- ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
- อ่ืนๆ (ถ้ามี)


