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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้ บริการวิชาการแก่ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่ สถาบันมีความเชี่ยวชาญการให้บริการวิชาการอาจให้
เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ให้ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน องค์การอิสระ องค์การ
สาธารณะ ชุมชน และ สังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือ สัมมนาวิชาการ ทางานวิจัย
เพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการวิชาการนอกจาก เป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้วสถาบัน
ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการ
บูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้าน การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้าง
เครือข่ายกับ องค์การต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการวิชาการ
ด้วยจานวน 6 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้

การบริการวิชาการแก่สังคม
ค่าคะแนนที่ได้
3
3

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน
5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
3
ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
* 5.3.1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริ
3
5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1
5.5 จานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
3
หรือระดับนานาชาติ
คะแนนเฉลี่ย
2.67
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
คะแนนเฉลี่ย
≤ 1.50
1.50 – 2.00
2.01 - 2.50
2.51 – 3.00

การแปลความหมาย
การดาเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดี
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก

- 65 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดาเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทางานหรือหน่วยงานดาเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามแผนที่กาหนด
3. มีการกาหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนด
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคม
6. มีการจัดทาแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน หรือ
การวิจัย หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่าง
การบริการวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน
ระดับ
1.
2.

3.

4.

ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คมส.5.1(1) - แผนการดาเนินงานการบริการวิชาการแก่
สังคม
คมส.5.1(2) - คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและบริการ
วิชาการแก่สังคม

มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผน
ดาเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคม
มีคณะกรรมการ คณะทางานหรือหน่วยงาน
ดาเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามแผน
ที่กาหนด
มีการกาหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการ คมส.5.1(3) - ประกาศของคณะ เรื่อง ระเบียบและ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
หลักเกณฑ์ในการให้บริการวิชาการแก่
สังคม
คมส.5.1(4) - โครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
บริการวิชาการ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่
คมส.5.1(5) - รายงานการประเมินการปฏิบัติงาน
กาหนด
โครงการบริการวิชาการ

- 66 ระดับ
5.
6.

7.

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการ คมส.5.1(6) - รายงานการประชุมผู้บริหาร
วิชาการแก่สังคม
มีการจัดทาแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการ คมส.5.1(7) - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่นาความรู้
บริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการ
ประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้
สอน หรือการวิจัย หรือการทานุบารุง
ในการเรียนการสอน
ศิลปวัฒนธรรม
มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาผลการประเมิน คมส.5.1(8) - โครงการสอน
ไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณา คมส.5.1(6) - รายงานการประชุมผู้บริหาร
การระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคมกับ
ภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน
ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ระดับ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ระดับ)
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
คณะมีสาขาวิชาที่หลากหลายที่ทางานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมมีเป้าหมายในการ
ให้บริการวิชาการชัดเจน
จุดอ่อน
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
โครงการรู้กฎหมายง่ายนิดเดียว

ระดับ 7 (คะแนน
ระดับ 7 (คะแนน
ระดับ 7 (คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ระดับ 7 (คะแนน

3)
3)
3)
3)

แนวทางเสริม
เปิดโอกาสให้ชุมชนเสนอแนะความต้องการความ
ช่วยเหลือที่แท้จริง
แนวทางแก้ไข
-

- 67 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
สูตรการคานวณ :
จานวนอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน
เป็นกรรมการวิชาการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
X 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ
คะแนน 1
อยู่ระหว่างร้อยละ 1 - ร้อยละ 14
ผลการดาเนินงาน

คะแนน 2
ร้อยละ 15 - ร้อยละ 24

ผลการดาเนินงาน
คณะมีอาจารย์ประจาทั้งหมด 50 คน มีคณาจารย์
ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 29
คน คิดเป็น 58 %

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ร้อยละ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ร้อยละ)

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คมส.5.2(1) - ตารางสรุปร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีส่วน
ร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่
ปรึกษาเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก
สถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ
คมส.5.2(2) - บัญชีรายชื่ออาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการ
ให้บริการวิชาการ
ร้อยละ 54 (คะแนน 3)
ร้อยละ 54.17 (คะแนน 3)
ร้อยละ 58 (คะแนน 3)
บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 56 (คะแนน 3)

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
งานาบริการวิชาการเป็นภาระกิจหลักของอาจารย์จึงมี
คณะควรมีการสารวจความต้องการทางวิชาการของชุมชน
ความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ
และท้องถิ่น
จุดอ่อน
แนวทางแก้ไข
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
สนับสนุนให้อาจารย์เป็นกรรมการที่ปรึกษาภายนอกสถาบันให้มากขึ้น

- 68 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 : ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ นานาชาติตอ่ อาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
สูตรการคานวณ :
จานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

X 100

เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ
คะแนน 1
อยู่ระหว่างร้อยละ 1 – ร้อยละ 19

คะแนน 2
ร้อยละ 20 – ร้อยละ 29

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
คณะมีอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง จานวน
50 คน และมีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติ จานวน 23 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 47.92
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ร้อยละ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ร้อยละ)
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
คณะ มีแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของคณะ
จุดอ่อน
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
สารวจความต้องการความช่วยเหลือด้านวิชาการ

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คมส.5.3(1) - โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2552

ร้อยละ 45 (คะแนน 3)
ร้อยละ 45.83 (คะแนน 3)
ร้อยละ 47.92 (คะแนน 3)
บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 46 (คะแนน 3)
แนวทางเสริม
ควรเกลี่ยงบประมาณแต่ละโครงการให้มีความ
เหมาะสม
แนวทางแก้ไข
-

- 69 *ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1 : ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนหรือโครงการที่เกี่ยวกับการดาเนินโครงการตามพระราชดาริ
2. มีการดาเนินการตามแผนหรือโครงการในข้อ 1 ครบถ้วน
3. มีการบูรณาการงานให้เข้ากับพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน
4. มีการจัดทาสรุปผลการดาเนินโครงการ
5. มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 2 - 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ระดับ

ผลการดาเนินงาน

1.

มีแผนหรือโครงการที่เกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
ตามพระราชดาริ

2.

มีการดาเนินการตามแผนหรือโครงการในข้อ 1
ครบถ้วน
มีการบูรณาการงานให้เข้ากับพันธกิจอื่นอย่างน้อย
1 ด้าน

3.

4.

มีการจัดทาสรุปผลการดาเนินโครงการ

5.

มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ระดับ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ระดับ)

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คมส.5.3.1(1) - โครงการค่ายเยาวชนเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2552
คมส.5.3.1(2) - รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
คมส.5.3.1(3) - ตัวอย่าง Course Syllabus ที่เกี่ยวกับ
การสอนโครงการตามแนว
พระราชดาริ
คมส.5.3.1(4) - แบบประเมินโครงการ
คมส.5.3.1(5) - หน้าเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ข้อ 3 (คะแนน 2)
ข้อ 5 (คะแนน 3)
บรรลุเป้าหมาย
ข้อ 5 (คะแนน 3)

- 70 การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
อาจารย์/นักศึกษามีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จุดอ่อน
-

แนวทางเสริม
ควรขยายผลสู่นักศึกษาให้แพร่หลายและปฏิบัติจริง
แนวทางแก้ไข
-

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่โครงการตามแนวพระราชดาริจังหวัดสกลนคร
หมายเหตุ * หมายถึงตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาเพิ่ม

- 71 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
สูตรในการคานวณ :
จานวนโครงการที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.5 หรือมากกว่า X 100
จานวนโครงการที่มีการประเมินผลความพึงใจทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 65 - ร้อยละ 74

คะแนน 2
ร้อยละ 75 - ร้อยละ 84

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
คณะมีรายงายผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ซึ่งนาผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ที่เสนอต่อ ก.พ.ร. ประจาปี
2552 มาใช้ในตัวบ่งชี้ 3.62 คิดเป็นร้อยละ 72.40

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คมส.5.4(1) - รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต้อการให้บริการของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ประจาปี 2552

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ร้อยละ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ร้อยละ)
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเอามาจาก
ก.พ.ร. ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
สารวจความต้องการพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ 75 (คะแนน 2)
ร้อยละ 79 (คะแนน 2)
ร้อยละ 72.40 (คะแนน 1)
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 75 (คะแนน 2)
แนวทางเสริม
แนวทางแก้ไข
คณะควรลดเป้าหมายในปีหน้าให้ลงใกล้เคียงกับผล
การดาเนินงานในปี 2552

- 72 ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 : จานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต และพัฒนาสังคม)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 2 แหล่ง

คะแนน 2
3 แหล่ง

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับ 4 แหล่ง

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
คณะมีแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ จานวน 4 แหล่ง
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (แหล่ง)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (แหล่ง)
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกจน
สามารถตั้งแหล่งเป็นบริการวิชาการได้
จุดอ่อน
-

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คมส.5.5(1) - บัญชีแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

4 แหล่ง (คะแนน
4 แหล่ง (คะแนน
4 แหล่ง (คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
4 แหล่ง (คะแนน

3)
3)
3)
3)

แนวทางเสริม
คณะควรเสาะแสวงหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี
แนวทางแก้ไข
-
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องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของ สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา
จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมการดาเนินงานด้านนี้ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่
แตกต่างกันตามปรัชญาและ ธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการ
บริการ วิชาการรวมทั้งดาเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐาน
ด้านนโยบาย ด้านการส่งเสริม ด้านการสนับสนุน ด้านการสร้างมาตรฐาน และด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และ
เชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นสู่สากล อันจะเป็นกลไกในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้นจานวน 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย

ตัวบ่งชี้
6.1 มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

หมายเหตุ
คะแนนเฉลี่ย
≤ 1.50
1.50 – 2.00
2.01 - 2.50
2.51 – 3.00

การแปลความหมาย
การดาเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดี
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก

การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ค่าคะแนนที่ได้
3
3
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก

- 74 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกาหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานและมีการดาเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่น ๆ
4. มีการส่งเสริมการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทาฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมการสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง
5. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
6. มีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติอาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน
จัดทาวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ มีความร่วมมือใน การให้การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมใน
ระดับต่าง ๆ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน
ระดับ

ผลการดาเนินงาน

1.

มีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ และมี
แผนงานรองรับ

2.

มีการกาหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็น
ประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานและมีการ
ดาเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่น ๆ

3.

เลขที่
คมส.6.1(1)
คมส.6.1(2)
คมส.6.1(3)
คมส.6.1(4)

หลักฐานอ้างอิง
เอกสาร
- แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2552
- กระบวนการการดาเนินงานการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- โครงการเทศกาลวันวิสาขบูชา
- โครงการประกวดเล่านิทานชาดก

คมส.6.1(5) - คาอธิบายรายวิชา

- 75 ระดับ

ผลการดาเนินงาน

4.

มีการส่งเสริมการดาเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
อาทิ การจัดทาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการ
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียง
และต่อเนื่อง
มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
มีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติอาทิ มีสถานที่หรือเวที
แสดงผลงาน จัดทาวารสารศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับต่าง ๆ มีความร่วมมือใน การให้การ
บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมใน
ระดับต่าง ๆ

5.

6.

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ระดับ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ระดับ)

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คมส.6.1(6) - สูจิบัตรการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์
คมส.6.1(7) - ภาพถ่ายกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม
คมส.6.1(8) - บทความวิชาการ “วันราลึกครูกลอน
สุนทรภู่

-

-

-

-

ระดับ 4 (คะแนน
ระดับ 4 (คะแนน
ระดับ 4 (คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ระดับ 4 (คะแนน

3)
3)
3)
3)

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
คณะมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชุมชนและท้องถิ่นอยู่
คณะควรสร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมทั้งภายใน
แล้ว ทาให้ได้สัมผัสกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมมาโดย
และภายนอกองค์กรและแสดงบทบาทเป็นผู้นาทางด้าน
ตลอด สามารถมองเห็นธรรมชาติและบริบทของงานด้าน วัฒนธรรมแก่ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้เพื่อให้เกิดการ
นี้
ยอมรับ
จุดอ่อน
แนวทางแก้ไข
-

- 76 โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
1. โครงการประกวดเล่านิทานชาดก
2. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
3. โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

- 77 -

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการกากับดูแลการ
ทางานของสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่ สถาบันอุดมศึกษาจะทาหน้าที่บริหารจัดการให้มีคุณภาพได้แก่
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยงการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อ
สัมฤทธิผล ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (good governance) จานวน
9 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย

ตัวบ่งชี้
7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล
7.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา
และธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการ
สอน และการวิจัย
7.6 ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
7.8 มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร
การศึกษา
7.9 ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
คะแนนเฉลี่ย
≤ 1.50
1.50 – 2.00
2.01 - 2.50
2.51 – 3.00

การแปลความหมาย
การดาเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดี
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก

การบริหารและการจัดการ
ค่าคะแนนที่ได้
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3.00
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก

- 78 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ใน
ระดับสากล
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. สภาสภาบันมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบัน
2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกว่าปีละ 2 ครั้ง
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอย่างต่าร้อยละ 80 ของแผน ในการประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วม
โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีการส่งเอกสารให้กรรมการสภา สถาบันอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
4. สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผู้บริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
5. สภาสถาบันมีการดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ทั่วทั้งองค์กร
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 4 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ

ผลการดาเนินงาน

1.

สภาสภาบันมีบทบาทสาคัญในการกาหนด
ทิศทาง ยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบัน

2.

สภาสถาบันมีการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามภารกิจหลักของสถาบันมากกว่าปีละ 2
ครั้ง
มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอย่างต่าร้อย
ละ 80 ของแผน ในการประชุมแต่ละครั้งมี
กรรมการเข้าร่วมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 โดยมีการส่งเอกสารให้กรรมการสภา
สถาบันอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม

3.

เลขที่
คมส.7.1.(1)
คมส.7.1.(2)
คมส.7.1.(3)
คมส.7.1.(4)
คมส.7.1.(5)
คมส.7.1.(6)
คมส.7.1.(7)
คมส.7.1(8)

หลักฐานอ้างอิง
เอกสาร
- แผนพัฒนาคณะ ปี พ.ศ.2550 – 2554
- รายงานการประชุม
- แผนปฏิบัติราชการตามคารับรอง
ปีงบประมาณ 2552
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล
- รายงานผลการปฏิบัติราชการปี 2552
- หนังสือเชิญประชุม
- ระเบียบวาระการประชุม
- บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุม

- 79 ข้อ
4.

5.

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลงานของ คมส.7.1.(9) - คาสั่งแต่งตั้งคณบดี/รองคณบดี
อธิการบดีหรือผู้บริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ์ คมส.7.1.(10) - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
คณบดี
สภาสถาบันมีการดาเนินงานโดยใช้หลักธรร คมส.7.1.(11) - หน้าเว็บไซต์ของคณะฯ
มาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้ คมส.7.1.(12) - แนวนโยบายในการบริหารงานองค์กรโดย
หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร
ใช้หลักธรรมาภิบาล
ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ข้อ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ข้อ)

ข้อ 5 (คะแนน
ข้อ 5 (คะแนน
ข้อ 5 (คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ข้อ 5 (คะแนน

3)
3)
3)
3)

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
คณะมีเครือข่าย ( Network) ที่หลากหลายทาให้
ควรเพิ่มช่องทางในการติดตามประเมินผล
แสวงหาความร่วมมือได้ง่าย จึงสามารถใช้เครือข่ายมา
การดาเนินงานของคณะให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น
เป็นกลไกในการติดตามประเมินผลในลักษณะ ( People
Audit) ได้
จุดอ่อน
แนวทางแก้ไข
-

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
โครงการองค์กรยุคใหม่สะอาดโปร่งใส

- 80 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบโปร่งใสตรวจสอบได้
2. ผู้บริหารดาเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้นาที่มีอยู่โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในสถาบัน
4. มีการจัดทาแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมิน และดาเนินการตามแผนอย่าง
ครบถ้วน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ระดับ

ผลการดาเนินงาน

1.

มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ
โปร่งใสตรวจสอบได้

2.

ผู้บริหารดาเนินการบริหารด้วยหลักธรร
มาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้นาที่มีอยู่
โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจนและเป็นที่
ยอมรับในสถาบัน

3.

4.

มีการจัดทาแผนและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมิน
และดาเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คมส.7.2.(1) - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ
คมส.7.2.(2) - สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรม
การสรรหา/เลือกตั้ง
คมส.7.2(3) - แผนพัฒนา แผนกลยุทธ์ กาหนดวิสัยทัศน์

คมส.7.2(4)
คมส.7.2(5)
คมส.7.2(6)
คมส.7.2(7)

- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล
- แบบประเมินผู้บริหาร
- รายงานการประชุม/รายงานผลการประเมิน
ภาวะผู้นา
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

- 81 ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ระดับ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ระดับ)
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
คณะใช้กระบวนการสรรหาผู้บริหารแบบ
ประชาธิปไตยเปิดกว้าง มีการนาเสนอวิสัยทัศน์ และ
แนวทางในการพัฒนา องค์กรจึงได้ผู้บริหารที่มีศักยภาพ
และทุ่มเทอย่างแท้จริง
จุดอ่อน
-

ระดับ 4 (คะแนน
ระดับ 4 (คะแนน
ระดับ 4 (คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ระดับ 4 (คะแนน

3)
3)
3)
3)

แนวทางเสริม
ควรเปิดโอกาสให้ประชาคมคณะ ได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการทางานของผู้บริหารอย่างกว้างขวาง

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
1. การประชุมชี้แจงการทาคารับรองปฏิบัติราชการประจาปี
2. การประชุมชี้แจงการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี
3. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารคณะมนุษย์ฯ

แนวทางแก้ไข
-

- 82 ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : มาตรฐานอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม ฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคน ในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม
การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรม การเรียนรู้ภายในองค์กร การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้
ประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสาเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3. มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสาเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความ สาเร็จของการจัดการความรู้
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงาน
ปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน
ระดับ
1.

2.

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
มีการทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู้ เพืคมส.7.3(1)
่อมุ่ง
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้
ความรู้ KM ของคณะ
ประชาคมของสถาบันรับทราบ
คมส.7.3(2) - บันทึกการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ KM
มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรู้และ คมส.7.3(3) - เอกสารแสดงการเผยแพร่องค์ความรู้ภายใน
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ประชาคมคณะ เช่น แผ่นพับ KM เรื่องการ
ร้อยละ 50
ใช้คาขึ้นต้น ลงท้ายหนังสือราชการ
ผลการดาเนินงาน

- 83 ระดับ

ผลการดาเนินงาน

3.

มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรู้และ
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100

เลขที่
คมส.7.3(3)

คมส.7.3(4)
4.
5.

มีการติดตามประเมินผลความ สาเร็จของการจัดการ
คมส.7.3(1)
ความรู้
มีการนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการ
คมส.7.3(5)
พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุง
แผนการจัดการความรู้

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ระดับ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ระดับ)

หลักฐานอ้างอิง
เอกสาร
- เอกสารแสดงการเผยแพร่องค์ความรู้ภายใน
ประชาคมคณะ เช่น แผ่นพับ KM เรื่องการ
ใช้คาขึ้นต้น ลงท้ายหนังสือราชการ
- รายงานสรุปผลตามเป้าหมายการจัดการ
ความรู้
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ KM ของคณะ
- รายงานประเมินผล

ระดับ 5 (คะแนน
ระดับ 5 (คะแนน
ระดับ 5 (คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ระดับ 5 (คะแนน

3)
3)
3)
3)

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
คณะฯ มีหลากหลายสาขาวิชาในลักษณะสหวิทยาการ
ควรเปิดโอกาสให้สาขาวิชาต่าง ๆ นาเสนอความรู้ที่
(Multi Disciplinary) จึงสามารถจัดการความรู้ได้อย่าง
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น ๆ
หลากหลาย
จุดอ่อน
แนวทางแก้ไข
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
โครงการเผยแพร่องค์ความรูส้ ู่สาธารณะ

- 84 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น
การสรรหา การจัดวางคนลงตาแหน่ง การกาหนดเส้นทางเดินของตาแหน่งการสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและ
หรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญกาลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการ
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้ บุคลากรทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และอยู่อย่างมีความสุข
4. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสาเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่าง
รวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
6. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 – 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน
ระดับ
1.

2.

ผลการดาเนินงาน

เลขที่
คมส.7.4(1)
คมส.7.4(2)

มีการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
คมส.7.4(3)
บุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคน คมส.7.4(4)
ลงตาแหน่ง การกาหนดเส้นทางเดินของ
ตาแหน่งการสนับสนุนเข้าร่วมประชุม
คมส.7.4(5)
ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้าง
ขวัญกาลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการ
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ

หลักฐานอ้างอิง
เอกสาร
- แผนพัฒนาบุคลากร
- รายงานการประชุมเพื่อจัดทาแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- บัญชีรายชื่อเอกสารที่เข้าร่วมอบรมการเขียน
ผลงานทางวิชาการ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร/
ระเบียบข้อบังคับการจัดสวัสดิการให้บุคลากร
- หลักฐานการลาศึกษาต่อ

- 85 ระดับ
3.

4.

5.

6.

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
คมส.7.4(4) - คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร/
และสร้างบรรยากาศที่ดีให้ บุคลากรทางานได้
ระเบียบข้อบังคับการจัดสวัสดิการให้บุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข
มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มี
คมส.7.4(1) - แผนพัฒนาบุคลากร
ศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสาเร็จ
คมส.7.4(6) - สาเนาคาสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายงาน
และก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน
มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับคมส.7.4(7)
อย่าง
- แบบสารวจความพึงพอใจ/รายงานผล
เป็นระบบ
การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจเสนอ
คมส.7.4(8) - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ
บุคลากร
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น
ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ระดับ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ระดับ)
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยมีมาตรการส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
จุดอ่อน
-

ระดับ 6 (คะแนน
ระดับ 6 (คะแนน
ระดับ 6 (คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ระดับ 6 (คะแนน

3)
3)
3)
3)

แนวทางเสริม
คณะเพิ่มมาตรฐานการจูงใจให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
แนวทางแก้ไข
-

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
1. โครงการประชุมอบรมพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการในโอกาส 45 ปี สถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

- 86 ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีนโยบายในการจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
5. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบันผ่านระบบเครือข่ายกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามรูปแบบมาตรฐานที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 2 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 2 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการอย่างน้อย 3 ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน
ระดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลการดาเนินงาน

เลขที่
มีนโยบายในการจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ คมส.7.5(1)
ตัดสินใจ
คมส.7.5(2)
มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
คมส.7.5(3)
คมส.7.5(4)
มีการประเมินประสิทธิภาพ และความ
คมส.7.5(5)
ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูล
มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มา
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบัน
ผ่านระบบเครือข่ายกับสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามรูปแบบมาตรฐานที่กาหนด

-

หลักฐานอ้างอิง
เอกสาร
แผนพัฒนา/แผนกลยุทธ์
สารสนเทศของคณะ
ระบบเว็บไซต์อาจารย์
ระบบเว็บไซต์เอกสารอีเล็กทรอนิกส์
การใช้รหัสผ่านของผู้ใช้ e-learning
-

- 87 ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ระดับ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ระดับ)

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
คณะไม่มีบุคลากรที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะผลิต
โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลได้เอง
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ระดับ 2 (คะแนน
ระดับ 1 (คะแนน
ระดับ 3 (คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ระดับ 3 (คะแนน

2)
1)
3)
3)

แนวทางเสริม
แนวทางแก้ไข
- ควรจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน IT

- 88 ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 : ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิเอกสารสิ่งพิมพ์ เว็บไซด์
นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กัน โดยทั่วอย่างน้อย 3
ช่องทาง
3. มีการนาความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีการดาเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและมีการดาเนินกิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ระดับ

ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คมส.7.6(1) - จดหมายข่าว หน้าเว็บไซต์ CD
แผ่นพับ ประกาศ ตู้รับฟังความคิดเห็น

1.

มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ
เอกสารสิ่งพิมพ์ เว็บไซด์ นิทรรศการ

2.

มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่
รับรู้กัน โดยทั่วอย่างน้อย 3 ช่องทาง

คมส.7.6(1) - จดหมายข่าว หน้าเว็บไซต์ CD
แผ่นพับ ประกาศ ตู้รับฟังความคิดเห็น

3.

มีการนาความคิดเห็นของประชาชนไป
ประกอบการบริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบและมีการดาเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม

คมส.7.6(2) - รายงานการประชุม
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ผลการดาเนินงาน

4.

มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการและมีการดาเนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน
เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
มีกระบวนการหรือกลไกการติดตาม
ตรวจสอบโดยภาคประชาชน

5.

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ระดับ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ระดับ)

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คมส.7.6(3) - สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจา
คณะ
คมส.7.6(4) - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ
คมส.7.6(5) - สาเนาคาสั่งแต่งตั้ง / โครงการ

ระดับ 5 (คะแนน
ระดับ 5 (คะแนน
ระดับ 5 (คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ระดับ 5 (คะแนน

3)
3)
3)
3)

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
การดาเนินโครงการต่าง ๆ ของคณะจะตอบสนองการ
ควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
พัฒนาของชุมชนและท้องถิ่น จึงเกิดเครือข่ายและความ การดาเนินการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นและเปิดเผยข้อมูลให้
ร่วมมือที่ดีอยู่แล้ว
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
จุดอ่อน
แนวทางแก้ไข
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
โครงการร่วมคิด ร่วมทา นาไปสู่การพัฒนา

- 90 ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 : ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
สูตรการคานวณ :
จานวนอาจารย์ประจา (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติรวมทุกประเภท
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด (ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)

X 100

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 0.1 - ร้อยละ 0.99

คะแนน 2
ร้อยละ 1 – ร้อยละ 1.99

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 2

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผศ.คารม ไปยะพรหม อาจารย์ประจาสาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศนานักศึกษาไปร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ
ณ ประเทศไต้หวันและได้รับรางวัลชนะเลิศ คิดเป็น
ร้อยละ 2
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ร้อยละ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ร้อยละ)

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คมส.7.7(1) สาเนาเกียรติบัตร/โล่รางวัล/อื่น ๆ

ร้อยละ 1.5 (คะแนน
ร้อยละ 1.5 (คะแนน
ร้อยละ 2 (คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 1.5 (คะแนน

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

2)
2)
3)
2)
แนวทางเสริม

จุดอ่อน
แนวทางแก้ไข
อาจารย์ไม่ค่อยมีโอกาสไปนาเสนอผลงานวิชาการ/
1. กระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรมีโอกาส
งานสร้างสรรค์ในระดับชาติ/นานาชาติ จึงยากที่จะได้รับ ไปร่วมนาเสนอผลงานวิชาการ/วิชาชีพ ให้มาก เช่น ให้การ
รางวัล
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
2. จัดอบรมพัฒนางานวิชาการ
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการหรือวิชาชีพให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

- 91 ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 : มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน โดย ผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสาคัญในการกาหนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลาดับความสาคัญของ ปัจจัยเสี่ยง
3. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และการดาเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
4. มีการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน มีการกาหนดแนวทางและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร สูงสุดของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

มีการดาเนินการ 3 – 4 ข้อแรก

มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ระดับ
1.

2.

ผลการดาเนินงาน

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
สถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทางาน โดย ผู้บริหารระดับสูงต้องมี
บทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย
ในการบริหารงาน และจัดลาดับความสาคัญ
ของ ปัจจัยเสี่ยง

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คมส.7.8(1) - สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คมส.7.8(2) - รายงานการควบคุมความเสี่ยง
คมส.7.8(3) - แผนบริหารความเสี่ยง

- 92 ระดับ
3.

4.
5.

ผลการดาเนินงาน
มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผน
ดังกล่าวต้องกาหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการ
บริหารความเสี่ยง และการดาเนินการแก้ไข
ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม
มีการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
มีการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ตลอดจน มีการกาหนดแนวทาง
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร สูงสุดของสถาบัน

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คมส.7.8(2) - รายงานการควบคุมความเสี่ยง
คมส.7.8(3) - แผนบริหารความเสี่ยง

คมส.7.8(2)
คมส.7.8(3)
คมส.7.8(2)
คมส.7.8(3)

-

รายงานการควบคุมความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
รายงานการควบคุมความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ระดับ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ระดับ)

ระดับ 5 (คะแนน
ระดับ 5 (คะแนน
ระดับ 5 (คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ระดับ 5 (คะแนน

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
บุคลากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
จุดอ่อน
-

แนวทางเสริม
ควรเพิ่มงบประมาณส่งเสริมการกากับติดตามความ
เสี่ยง
แนวทางแก้ไข
-

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
ประชุมชี้แจงการบริหารความเสี่ยง

3)
3)
3)
3)

- 93 ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 : ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน
4. มีการจัดทา Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดย กาหนดเป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน
5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่า
6. มีระบบในการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคารับรองของผู้บริหารระดับต่าง ๆ
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคารับรอง
8. มีการนาผลการประเมินผลการดาเนินงานของผู้บริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 5 - 7 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ระดับ
1.
2.
3.

4.

5.

ผลการดาเนินงาน
มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการใน
การประเมินผลภายในสถาบัน
มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
มีการกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตาม
พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน

มีการจัดทา Strategy Map ของหน่วยงาน
ในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดยกาหนด
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับ
เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สถาบัน
. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็น
ยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับ
คณะหรือเทียบเท่า

เลขที่
คมส.7.9(1)
คมส.7.9(2)
คมส.7.9(2)
คมส.7.9(3)
คมส.7.9(4)
คมส.7.9(5)

หลักฐานอ้างอิง
เอกสาร
- ประกาศคณะว่าด้วยแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
- แผนปฏิบัติราชการฯ ประจาปี 2552/
แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนา
- แผนปฏิบัติราชการฯ ประจาปี 2552/
แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนา
- คารับรองปฏิบัติราชการปี 2552
- เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2552
- แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Map)

คมส.7.9(3) - คารับรองปฏิบัติราชการปี 2552
คมส.7.9(5) - แผนยุทธศาสตร์(Strategic Map)
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ระดับ
6.

7.

8.

ผลการดาเนินงาน
มีระบบในการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคารับรอง
ของผู้บริหารระดับต่าง ๆ
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายตามคารับรอง
มีการนาผลการประเมินผลการดาเนินงาน
ของผู้บริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการ
สร้างแรงจูงใจ

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ระดับ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ระดับ)

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
คณะมีความเป็นเอกเทศในทางอุดมการณ์
จุดอ่อน
-

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คมส.7.9(6) - คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลฯ
คมส.7.9(7) - SAR ปี 2552
คมส.7.9(8) - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการประจาปี 2552
คมส.7.9(9) - ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คมส.7.9(10) - รายงานการประชุม

ระดับ 8 (คะแนน
ระดับ 8 (คะแนน
ระดับ 8 (คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ระดับ 8 (คะแนน

3)
3)
3)
3)

แนวทางเสริม
ควรส่งเสริมให้บุคลากรนาศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด
แนวทางแก้ไข
-

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทา SAR และการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่งของสถาบันการศึกษา โดยปกติ แหล่งเงินทุนของ
สถาบันการศึกษาได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สาหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงิน รายได้ เช่น ค่าเล่าเรียนของนักศึกษา
รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาจะต้องทาความเข้าใจกับการ
วิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อ จานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่
สถาบันอุดมศึกษาใช้สาหรับการผลิต บัณฑิตต่อหัว จาแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันการศึกษาภายหลังจาก
หัก งบดาเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของ งบประมาณที่ประหยัด
ได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดง ศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของ
สถานศึกษาที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ด เงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดจานวน 2
ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
คะแนนเฉลี่ย
≤ 1.50
1.50 – 2.00
2.01 - 2.50
2.51 – 3.00

การแปลความหมาย
การดาเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดี
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก

การเงินและงบประมาณ
ค่าคะแนนที่ได้
3
3
3
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับมาก

- 96 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
องค์การอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้
ในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 5 – 6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ระดับ

ผลการดาเนินงาน

1.

มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน
แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้

2.

3.

มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่
ผู้บริหารสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คมส.8.1(1) - แผนยุทธศาสตร์
คมส.8.1(2) - แผนกลยุทธ์การเงิน
คมส.8.1(3) - คาขอตั้งงบประมาณประจาปี 2552
คมส.8.1(4) - แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน/การ
จัดสรรงบประมาณ
คมส.8.1(5) - มาตรการประหยัดพลังงาน
คมส.8.1(6) - ทะเบียนคุมการเงินเบิกจ่ายงบประมาณ
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ระดับ

ผลการดาเนินงาน

4.

มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5.

มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององค์การอย่าง
ต่อเนื่อง
. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก
ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ

6.

7.

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ระดับ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ระดับ)
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
คณะบริหารการใช้จ่ายเงินโดยยึดระเบียบและ
ยุทธศาสตร์
จุดอ่อน
-

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คมส.8.1(7) - หน้าเว็บโปรแกรมตัดยอดการบริหาร
งบประมาณ
คมส.8.1(8) - รายงานทางการเงิน/หนังสือนาส่งรายงาน
ทางการเงิน
คมส.8.1(9) - สรุปงบประมาณแจ้งให้สาขาวิชาทราบ
คมส.8.1(10) - รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน
คมส.8.1(11) - สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
คมส.8.1(12) - คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการ
ดาเนินงาน
คมส.8.1(13) - รายงานการประชุม

ระดับ 7 (คะแนน
ระดับ 7 (คะแนน
ระดับ 7 (คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ระดับ 7 (คะแนน

3)
3)
3)
3)

แนวทางเสริม
ใช้ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยและครอบคลุมทุกภารกิจ

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
โครงการประชุมชี้แจงการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย

แนวทางแก้ไข
-

- 98 ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 : มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน
4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน
ระดับ

ผลการดาเนินงาน

1.

มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการ
ใช้ทรัพยากรของสถาบัน

เลขที่
คมส.8.2(1)
คมส.8.2(2)

2.

มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้
ทรัพยากรของสถาบัน

คมส.8.2(3)
คมส.8.2(4)

3.

มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงาน
อื่นในสถาบัน
มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงาน
อื่นนอกสถาบัน

คมส.8.2(5)

4.

5.

มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น

หลักฐานอ้างอิง
เอกสาร
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการการใช้
ทรัพยากรร่วม
- แบบสารวจความต้องการใช้ทรัพยากร
- รายงานการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้
ทรัพยากร
- แผนการใช้ทรัพยากรร่วม

คมส.8.2(5) - แผนการใช้ทรัพยากรร่วม
คมส.8.2(6) - หนังสือขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
คมส.8.2(7) - รายงานการประเมินผลการใช้ทรัพยากร
การวิเคราะห์การประหยัดพลังงาน

- 99 ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ระดับ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ระดับ)

ระดับ 5 (คะแนน
ระดับ 5 (คะแนน
ระดับ 5 (คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ระดับ 5 (คะแนน

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
คณะมีงบประมาณจากัด จึงมีความตระหนักที่จะใช้
จ่ายอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
จุดอ่อน
-

แนวทางเสริม
ปลูกฝังให้บุคลากรเห็นคุณค่าของการประหยัดให้เป็น
นิสัย
แนวทางแก้ไข
-

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
โครงการสารวจแหล่งทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

3)
3)
3)
3)
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เป็นปัจจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพ การพัฒนาคุณภาพของสถาบัน
โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายใน
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบันจานวน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้ และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา
9.3 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
คะแนนเฉลี่ย
≤ 1.50
1.50 – 2.00
2.01 - 2.50
2.51 – 3.00

การแปลความหมาย
การดาเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดี
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ค่าคะแนนที่ได้
3
3
3
3
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก

- 101 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ การพัฒนาของสถาบัน
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจา (อย่างน้อย 3 ปีนับรวมปีที่มีการติดตาม)
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล
ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก
ผลการดาเนินงาน
ระดับ
1.

2.

3.

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 4 ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของสถาบัน
มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์
คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การ
อุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

เลขที่
คมส.9.1(1)
คมส.9.1(2)
คมส.9.1(3)
คมส.9.1(4)
คมส.9.1(5)
คมส.9.1(6)

คะแนน 3
มีการดาเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก
หลักฐานอ้างอิง
เอกสาร
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
ปี 2552 - 2553
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- แผนการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2552
- แผนปฏิบัติการราชการตามคารับรอง ปี 2552
- แผนพัฒนา/แผนกลยุทธ์
- นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

คมส.9.1(1) - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
ปี 2552 - 2553

- 102 ระดับ
4.

5.
6.

7.

ผลการดาเนินงาน

เลขที่
คมส.9.1(7)

หลักฐานอ้างอิง
เอกสาร
- รายงานการประเมินตนเอง SAR คณะฯ
3 ปีย้อนหลัง

มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่
ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจา (อย่างน้อย 3 ปีนับรวมปีที่มีการ
ติดตาม)
มีการนาผลการประกันคุณภาพมาพัฒนา
คมส.9.1(8) - แผนปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพ
ปรับปรุงการดาเนินงาน
ภายใน
มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่
คมส.9.1(9) - ระบบฐานข้อมูลงาน QA ประกันคุณภาพ
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและ
การศึกษา
ใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และ
สถาบัน
มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการ
คมส.9.1(10) - บันทึกข้อตกลง MOU
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน คมส.9.1(11) - ฐานข้อมูล TQF
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ระดับ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ระดับ)

ระดับ 7 (คะแนน
ระดับ 7 (คะแนน
ระดับ 7 (คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ระดับ 7 (คะแนน

3)
3)
3)
3)

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
บุคลากรของคณะ มีความตระหนักและให้ความสาคัญ
คณะฯ ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานประกัน
ต่องานประกันคุณภาพการศึกษาว่าเป็นงานประจา
คุณภาพพอสมควร
จุดอ่อน
-

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

แนวทางแก้ไข
-

- 103 ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 : มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
2. มีระบบส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา
5. นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดาเนินการและในส่วนที่นักศึกษามีส่วน
ร่วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพ ที่เกี่ยวข้อง
กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 4 – 5 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการอย่างน้อย 6 ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน
ระดับ
1.
2.

3.
4.

5.
6.

ผลการดาเนินงาน

เลขที่
คมส.9.2(1)
คมส.9.2(2)
คมส.9.2(1)
คมส.9.2(3)

มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
มีระบบส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรม
นักศึกษา
มีกลไกให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกัน คมส.9.2(4)
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ใน
คมส.9.2(5)
การพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือ
โครงการนักศึกษา
นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในคมส.9.2(6)
สถาบันและระหว่างสถาบัน
มีระบบติดตามประเมินผลการประกัน
คมส.9.2(7)
คุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดาเนินการ
คมส.9.2(8)
และในส่วนที่นักศึกษามีส่วนร่วมกับการ
ประกันคุณภาพของสถาบัน

-

หลักฐานอ้างอิง
เอกสาร
โครงการอบรมให้ความรู้ QA
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
โครงการอบรมให้ความรู้ QA
คู่มือนักศึกษาปี 2552

- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- เอกสารการดาเนินโครงการ

- บันทึกตกลง MOU
- แบบประเมินผลการดาเนินงาน
- ประกาศ
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ระดับ
7.

ผลการดาเนินงาน
มีการนาผลการประเมินไปพัฒนา
กระบวนการให้ความรู้และกลไกการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คมส.9.2(9) - หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ
คมส.9.2(10) - รายงานการประชุม

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ระดับ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ระดับ)

ระดับ 7 (คะแนน
ระดับ 7 (คะแนน
ระดับ 7 (คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ระดับ 7 (คะแนน

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
สโมสรนักศึกษาของคณะมีความเข้มแข็ง และ
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน
-

แนวทางเสริม
ควรให้การสนับสนุนด้วยงบประมาณและมีอาจารย์
ดูแลร่วมด้วย
แนวทางแก้ไข
-

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดหลักการ PDCA สู่นักศึกษา

3)
3)
3)
3)

- 105 ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 : ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบันอย่างต่อเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลาที่
กาหนด
4. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นหรือมีการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเป็นแหล่ง
อ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดาเนินงาน
ระดับ

ผลการดาเนินงาน

1.

มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
และสถาบันอย่างต่อเนื่อง

2.

3.

4.

5.

เลขที่
คมส.9.3(1)
คมส.9.3(2)

มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน
โดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน
มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กาหนด

คมส.9.3(3)

มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง
มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้นหรือมีการจัดทาแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับ
หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ

คมส.9.3(1)

คมส.9.3(4)
คมส.9.3(1)
คมส.9.3(5)

คมส.9.3(6)
คมส.9.3(7)

หลักฐานอ้างอิง
เอกสาร
- รายงานการประเมินตนเอง SAR คณะ
3 ปีย้อนหลัง
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะปี
2552 -2553
- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ
- รายงานการประชุม
- รายงานการประเมินตนเอง SAR คณะ
3 ปีย้อนหลัง
- ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แจ้งผลการประกันคุณภาพการศึกษา
- รายงานการประเมินตนเอง SAR คณะ
3 ปีย้อนหลัง
- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
- บันทึกตกลง MOU

- 106 ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ระดับ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ระดับ)
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
บุคลากรทุกคนให้ความสาคัญกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
จุดอ่อน
-

ระดับ 4 (คะแนน 3)
ระดับ 4 (คะแนน 3)
ระดับ 5 (คะแนน 3)
บรรลุเป้าหมาย
ระดับ 5 (คะแนน 3)
แนวทางเสริม
คณะมีการสนับสนุนอย่างจริงจัง

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดหลักการ PDCA สู่นักศึกษา

แนวทางแก้ไข
-
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องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล 3 ดี (3 D)
การจัดการศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและ
ประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่งคือการบ่มเพาะปลูกฝัง ปลูกจิตสานึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาควรจะได้
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่จะมุ่งเน้นภารกิจที่จะก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 ดี(3
D)
DEMOCRACY ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย DECENCY ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย
และ DRUG-FREE คือ ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
DEMOCRACY คือ การมีความตระหนักเห็นความสาคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง
DECENCY คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จักผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
รวมทั้งยึดถือปฏิบัติในการดารงชีพสืบไป
DRUG-FREE คือ การมีความเข้าใจ รู้จักพิษภัยของยาเสพติดและรู้จักการหลีกเลี่ยง จานวน 2 ตัวบ่งชี้
ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจน
เกิดพฤติกรรม
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
คะแนนเฉลี่ย
≤ 1.50
1.50 – 2.00
2.01 - 2.50
2.51 – 3.00

การแปลความหมาย
การดาเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดี
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ค่าคะแนนที่ได้
3
3
3
การดาเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก

- 108 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่ง
อานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดาเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3
D)
5. กากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา
3 ดี (3D)
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 – 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ระดับ
1.

2.

3.

4.
5.

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
คมส.10.1(1) - แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้ง
3 ดี (3D) ม.ราชภัฏสกลนคร
ทรัพยากร สิ่งอานวยความสะดวก และบุคคล
จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย
คมส.10.1(1) - แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัย
3 ดี (3D) ม.ราชภัฏสกลนคร
จากยาเสพติด
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้ คมส.10.1(1) - แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา
มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ
3 ดี (3D) ม.ราชภัฏสกลนคร
พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดาเนินงาน
คมส.10.1(1) - แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
3 ดี (3D) ม.ราชภัฏสกลนคร
กากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมี
คมส.10.1(1) - แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา
นวัตกรรมส่งเสริมให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
3 ดี (3D) ม.ราชภัฏสกลนคร
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ผลการดาเนินงาน

- 109 ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ระดับ)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ระดับ)
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
กิจกรรม 3 D เป็นกิจกรรมที่คณะได้ดาเนินการเป็น
ประจาอยู่แล้ว
จุดอ่อน
-

ระดับ 5 (คะแนน 3)
ระดับ 5 (คะแนน 3)
บรรลุเป้าหมาย
ระดับ 5 (คะแนน 3)

แนวทางเสริม
ควรส่งเสริมกิจกรรม 3 D ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเทศกาลพระพุทธศาสนา

แนวทางแก้ไข
-

- 110 ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 : ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3 D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จานวน 1 ด้าน

คะแนน 2
มีกจิ กรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จานวน 2 ด้าน

คะแนน 3
มีกจิ กรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ด้าน

ผลการดาเนินงาน
หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คณะมีกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 คมส.10.2(1) - แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3
ดี ครบทั้ง 3 ด้าน
ดี (3D) ม.ราชภัฏสกลนคร
คมส.10.2(2) - จานวนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมและ
ความเป็นไทย ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้ (ด้าน)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป (ด้าน)

3 ด้าน (คะแนน 3)
3 ด้าน (คะแนน 3)
บรรลุเป้าหมาย
3 ด้าน (คะแนน 3)

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
คณะมีการจัดทากิจกรรมที่สอดคล้องตามนโยบาย 3 ดี
(3D) อย่างสม่าเสมอ
จุดอ่อน
-

แนวทางเสริม
เพิ่มงบประมาณในส่วนของการจัดกิจกรรม/โครงการให้
มากขึ้นและควรมีผู้รับผิดชอบโครงการ
แนวทางแก้ไข
-

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
โครงการจิตตาภิวัตน์มัธยมและอุดมศึกษา

