
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชจัดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ระหวางวันที่ 7 – 9 ธันวาคม  2559 ตามระบบ CUPT QA ของ ทปอ. โดยโครงสรางของรายงานการประเมินตนเอง 

ประกอบดวย โครงรางองคกร (Organizational Profile : OP) และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้หลัก (Core 

Indicators) ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ใชระบบ CUPT QA ใชรวมกัน 13 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้เลือก (Selective Indicators) ที่

แตละมหาวิทยาลัยเลือกใชตามบริบทของตน จํานวน 3 ตัวบงชี้  ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง  ดังนี้ 

 

1. รองศาสตราจารย ดร.ชนศักดิ์  บายเที่ยง                ประธานกรรมการ 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2. ผูชวยศาสตราจารย เรือโท ดร.ทวีศักดิ์  รูปสิงห        กรรมการ 

    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

3. รองศาสตราจารย ดร.ปริยาภรณ ตั้งคุณานนัต               กรรมการ 

    (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั) 

4. รองศาสตราจารยสุณี ภูสีมวง                   กรรมการและเลขานุการ 

    (มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช) 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนัทดั ทองรินทร               กรรมการและเลขานุการ 

    (มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช) 

 

โดยมีคะแนนการประเมิน ระดบัมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  



 

ตัวบงชี ้ คะแนน 
ประเมินตนเอง โดยกรรมการ 

โครงรางองคกร ไมมีคะแนน ไมมีคะแนน 

ตัวบงชี้หลัก (Core Indicators)   

 C.1  การรับและการสาํเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 3 3 

 C.2  การไดงานทาํของบัณฑิต หรือการใชประโยชนในการประกอบ

วิชาชีพ 
3 

3 

 C.3  คุณภาพบณัฑติ 3 3 

 C.4  ผลงานของผูรียน 4 3 

 C.5  คุณสมบัติของอาจารย 2 3 

 C.6  ผลงานวชิาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 2 2 

 C.7  การกํากับมาตรฐานหลักสตูร 2 2 

 C.8  การปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ของผูบริหารมหาวิทยาลัย 3 3 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของกรรมการประจํา

คณะ/สภามหาวิทยาลัย 
(3) (3) 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารคณะ/

ผูบริหารสถาบัน 
(3) (3) 

 C.9  ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารคณะ/สถาบนั 3 3 

 C.10 บุคลากรไดรับการพัฒนา 2 2 

 C.11 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 2 2 

 C.12 การบริการวิชาการแกสังคมของคณะและสถาบัน 4 4 

 C.13 การสงเสริมสนบัสนนุศิลปะและวัฒนธรรม 4 4 

ตัวบงชี้เลือก (Selective Indicators)   

 S.1 จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรค 3 3 

 S.2 การพัฒนาบุคลากรใหม (สายวิชาการ) ดานการศึกษาทางไกล 2 2 

 S.3 นวัตกรรมหรือสื่อการศึกษาทางไกลที่เหมาะสม 3 3 

 

 

  



ขอคนพบที่สําคัญจากการรายงานโครงรางองคกร (OP) 

จุดแข็ง (Strengths) เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได  
(Areas for Improvement) 

P.1 ลักษณะขององคกร  

1. เปนมหาวทิยาลัยเปดที่ใชระบบการศึกษาทางไกล
สรางโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนดวย
หลักสูตรระยะสั้น ระยะยาวและบริการวิชาการที่มี
ความหลากหลาย ยดืหยุนอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

2. วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ และ คานยิมที่
มหาวิทยาลยักําหนดสะทอนตาํแหนงและบทบาท
หนาที่ของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน 

3. ความหลากหลายของกลุมผูสงมอบและคูความ
รวมมือที่มีบทบาทสาํคัญในการดําเนินงานและเพิ่ม
ขีดความสามารถของการบริการตาง ๆ ที่
มหาวิทยาลยัดําเนนิการอยู 

1. ขอมูลแสดงวิธีบริหารจัดการ และผลการดําเนนิงาน
ของหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาวและบริการวชิาการ 
ที่มหาวิทยาลัยจัดใหบริการ จะแสดงถึงแนวทางการ
ดําเนินงานของมหาวทิยาลัยที่จะมุงสูวิสยัทัศน พนัธ
กิจที่กําหนด 

2. การแสดงขอมูลวิเคราะหการใชประโยชนและการ
สรางมูลคาเพิ่มจากสนิทรัพยทางปญญาในรูปแบบที่
หลากหลายจะสนบัสนุนใหมหาวิทยาลัยขับเคลื่อน
การดําเนินงานใหบรรลุวสิัยทัศน และพนัธกิจที่
กําหนด และกําหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได  

3. การวิเคราะหความตองการและชองวางของการ
เขาถึงบริการที่มหาวิทยาลัยดาํเนินการอยูของกลุมผู
มีสวนไดสวนเสียหรือกลุมผูสงมอบและคูความรวมมือ 
จะนําไปสูการขยายกลุม ผูรับบริการและปรับปรุง
วิธีการบริการใหสอดคลองกับความตองการของกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

P.2 สภาวการณขององคกร  

1. บุคลากรมีความตระหนัก มีสวนรวมในการวางระบบ
และเลือกใชเคร่ืองมือคุณภาพ (Quality tools) 
อยางหลากหลาย เชน 5ส TQA, PDCA และCUPT 
QA เปนตน สําหรับปรับปรุงผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลยัอยางตอเนื่อง 

1. การเปรียบเทียบ (Benchmarking) การดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเปนรายประเดน็ หรือรายหนวยงาน
กับคูเทียบอยางเหมาะสมกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั จะกอใหเกิดการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. การวิเคราะหปจจัยภายใน และปจจยัภายนอกทั้งมิติ
ความทาทายและความไดเปรียบซ่ึงอาจสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จะเปนขอมูล
สําคัญในการทบทวนกลยุทธเพือ่พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลยัใหสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

3. วิธีการสื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธที่
เหมาะสมใหบุคลากรในองคกรไดรับทราบอยางทั่วถึง
และตอเนื่อง จะชวยสนบัสนุนการทํางานของ
มหาวิทยาลยัใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

  



ขอคนพบที่สําคัญรายตัวบงชี้ 
 

C.1  การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

ผลคะแนนการประเมิน 3 

จุดแข็ง (Strengths) เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได  
(Areas for Improvement) 

1. มหาวิทยาลัยเปดกวางในดานคุณสมบัติของกลุมผูเขา

ศึกษาสอดคลอง กับวิสัยทัศนและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

2. ขอมูลแสดงจํานวนที่ประกาศรับ จํานวนที่สมัคร ผูมี

สิทธิ์เขาศึกษา และจํานวนที่ลงทะเบียนเรียน ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีความ

ตอเนื่อง 3 ป อีกทั้งมีการวิเคราะหแนวโนมการ

ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

3. การจัดระบบดูแลชวยเหลือผู เ รียนในรูปแบบที่

หลากหลายทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน 

การสอนเส ริมด วย รูปแบบที่ หลากหลาย การ

ปฐมนิเทศผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา การใชระบบ

แจงเตือนผาน SMS การจัดตั้งชมรมนักศึกษา การ

จัดทํากระดานสนทนาใน website ของสาขาวิชา 

การสื่อสารผาน facebook การจัดตั้ง group line 

การจัดใหอาจารยเปนเวรเพื่อใหคําปรึกษาระหวาง

นักศึกษากับอาจารย และระบบอาจารยที่ปรึกษา 

1. การแสดงขอมูลจํานวนนักศึกษาแรกเขา จํานวนคง

อยูแตละป และจํานวนสําเร็จการศึกษา ตอเนื่อง 3 

รุน (เปนตารางเดียวกัน) จําแนกระดับการศึกษาและ

รายสาขาวิชา จะชวยใหทราบขอมูลจํานวนการออก

กลาง คันของผู เ รียนในแตละชั้ นปและจะเปน

ประโยชนตอการกําหนดแนวทางชวยเหลือนักศึกษา

ไดทันเวลาและมีความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนให

นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดตามกําหนดเวลา 

2. การไดมาซ่ึงขอมูลปอนกลับเก่ียวกับสาเหตุการออก

กลางคันและวิเคราะหขอมูลนั้น เพื่อนําไปใชในการ

พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษาจะชวยสนับสนุนใหนักศึกษา

สามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

  



C.2  การไดงานทําของบัณฑติ หรือการใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพ 

ผลคะแนนการประเมิน 3 

จุดแข็ง (Strengths) เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได  
(Areas for Improvement) 

- 1. การแสดงรายประเด็นการประเมินการนําความรูไป

ประยุกตใชในหนาที่การงานของบัณฑิตทุกระดับราย

หลักสูตร จะสามารถนํามาใช กําหนดแนวทาง

ปรับปรุงหรือบริหารจัดการหลักสูตรและสิ่งสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการนํา

ความรูไปประยุกตใชในหนาที่การงานของบัณฑิตมาก

ยิ่งข้ึน 

 

C.3  คุณภาพบัณฑิต 

ผลคะแนนการประเมิน 3 

จุดแข็ง (Strengths) เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได  
(Areas for Improvement) 

1. ประ เด็นการประเมิน คุณภาพบัณฑิต  “ทักษะ

การศึกษาทางไกล” มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

1. การกําหนดประเด็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตให

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELOs) หรือ 

OBE ตามแนวทางของ AUN QA ในแตละหลักสูตร 

จะเปนประโยชนตอการกําหนดแนวทางปรับปรุง

วิธีการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับบริบท

ของหลักสูตรและความตองการของผูใชบัณฑิตมาก

ข้ึน 

2. การกําหนดวิธีสํารวจคุณภาพบัณฑิตอยางหลากหลาย 

ครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม จะกอใหเกิด

ความสะดวกตอการใหขอมูลปอนกลับ อีกทั้งสามารถ

เก็บขอมูลไดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 

  



C.4  ผลงานของผูเรียน 

ผลคะแนนการประเมิน 3 

จุดแข็ง (Strengths) เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได  
(Areas for Improvement) 

1. ผลงานของผูเรียนระดับบัณฑิตศึกษามีความตอเนื่อง 

3 ป อีกทั้งมีการเปรียบเทียบผลงานของผูเรียนกับคา

เปาหมายที่ กําหนดจึงชวยใหสามารถวิ เคราะห

แ น ว โ น ม คุ ณ ภ า พ ผ ล ง า น ข อ ง ผู เ รี ย น ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษาในเชิงปริมาณที่ดีข้ึน 

1. การแสดงขอมูลผลงาน เชน งานวิจัย งานสรางสรรค 

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ของผูเรียนระดับปริญญาตรี 

จะแสดงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนครบ

ทุกระดับ  

2. การแสดงขอมูลของกระบวนการการจัดการเรียนรู 

(Learning Process) ที่สงเสริมใหผูเรียนผลิตผลงาน

ที่มีคุณภาพสอดคลองกับศาสตรที่ศึกษา 

 

C.5  คุณสมบัติของอาจารย 

ผลคะแนนการประเมิน 3 

จุดแข็ง (Strengths) เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได  
(Areas for Improvement) 

1. นโยบายการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการดานคุณวุฒิ

การศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ สงผลใหเกิดการ

เพิ่มคุณภาพดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงทาง

วิชาการของอาจารยอยางตอเนื่อง 

2. ระบบการรับเขา การกําหนดภาระงาน และการ

กําหนดความสามารถ (Competency) ของอาจารย

ทุกประเภท สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศนและพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม  

 

1. การกําหนดแนวทางกํากับดูแลสัดสวนอาจารยตอการ

ดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน (แทนจํานวน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี) ใหเหมาะสมกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย และแสดงขอมูลดังกลาวทั้ ง

ภาพรวมและจําแนกรายหลักสูตร สามารถแสดงถึง

ความเพียงพอและสนับสนุนการกําหนดกรอบ

อัตรากําลังใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. การพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม และประเมิน

ความสามารถของอาจารยอยางตอเนื่องและเปน

รูปธรรม จะชวยใหเกิดการยกระดับคุณภาพของการ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ 

 

  



C.6  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลคะแนนการประเมิน 2 

จุดแข็ง (Strengths) เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได  
(Areas for Improvement) 

1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดกลยุทธ แนวทาง และ

งบประมาณในการสนับสนุนคณาจารยในการทําวิจัย

และเผยแพรผลงานวิจั ยทั้ ง ในระดับชาติและ

นานาชาติอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองวิสัยทัศนและ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

1. การแสดงขอมูลผลงานวิชาการของอาจารยในดาน

หนังสือ ตํารา ผลงานสรางสรรค บทความวิจัย 

บทความวิชาการ และผลงานที่ตอบโจทยชุมชน 

องคกรภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคมจะแสดง

ความสอดคลองระหวางการดําเนินงานกับวิสัยทัศน

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. การวิเคราะหการกระจายตัวของจํานวนผลงานทาง

วิชาการ สามารถนําไปสูการกําหนดแนวทางการ

ชวยเหลือสนับสนุนคณาจารยรายสาขาวิชา/หลักสูตร

ในการทําวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ ใหสอดคลองกับบริบทของแตละราย

สาขาวิชา/หลักสูตร 

3. การสรางระบบและกลไกบริหารงานวิจัยที่สนับสนุน

การสรางความรวมมือ บูรณาการระหวางสาขาวิชา/

หลักสูตร และการสรางความรวมมือกับหนวยงานตาง 

ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จะชวยสนับสนุน

การผลิตผลงานวิชาการของอาจารย ทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพ  

 

C.7  การกํากับมาตรฐานหลกัสูตร 

ผลคะแนนการประเมิน 2 

จุดแข็ง (Strengths) เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได  
(Areas for Improvement) 

- 1. การวิเคราะหประเด็นปญหาและกําหนดมาตรการ

สนับสนุนชวยเหลือหลักสูตรที่ไมผานเกณฑการกํากับ

มาตรฐานอยางเรงดวน จะชวยใหหลักสูตรเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน 

 

  



C.8  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 C.8.1 การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย 

ผลคะแนนการประเมิน 3 

จุดแข็ง (Strengths) เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได  
(Areas for Improvement) 

1. สภามหาวิทยาลัยมีความชัดเจนเก่ียวกับบทบาทของ

มหาวิทยาลัยในดานการจัดการศึกษาเนนการศึกษา

ตลอดชี วิ ต  โ ด ย ใ ช แน ว คิ ด  Electronic-based 

education เพื่อลดตนทุนการจัดการศึกษา 

1. ขอมูลแสดงบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยใน

การกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง นโยบาย การกํากับ

และติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดย

เชื่ อม โ ย ง เอกลั กษณ และสมรรถนะหลั กของ

มหาวิทยาลัย กับองคความรูของคณาจารย จะ

สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธ

กิจที่ กํ าหนด อีกทั้ งการอยู ได ในระยะยาวของ

มหาวิทยาลัย 

 

 C.8.2 การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของผูบริหารคณะ/ผูบริหารสถาบัน 

ผลคะแนนการประเมิน 3 

จุดแข็ง (Strengths) เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได  
(Areas for Improvement) 

1. การกําหนดสมรรถนะ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และ

รูปแบบการประเมินการดําเนินงานของผูบริหาร

มหาวิทยาลัยตามสมรรถนะและตัวชี้วัดที่กําหนด 

2. การพัฒนาวิธีการบริหารยุทธศาสตร โดยบูรณาการ

บริหารความเสี่ยงกับระบบ e-performance เพื่อ

จัดทําเปน corporate KPIs ของสํานักและสาขาวิชา 

สงผลใหการดําเนินงานของสํานักและสาขาวิชา

สนับสนุนทิศทางการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย อีก

ทั้งเชื่อมโยงไปสูการสรางระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักและสาขาวิชาตาง ๆ 

ดวย 

1. การทบทวนความสอดคลองของระบบสารสนเทศกับ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยและนําสารสนเทศมาใชใน

การตัดสินใจเชิงบริหาร  

2. การกําหนดวิธีการแสวงหารายได  จะสามารถ

สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อ

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและอยูไดในระยะยาว 

3. การนําผลประเมินการปฎิบัติงานของผูบ ริหาร

มหาวิทยาลัยในระดับตาง ๆ ตามตัวชี้วัดที่กําหนด

เทียบกับคาเปาหมาย จะเปนขอมูลสําหรับนําไปใชใน

การทบทวนยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

เพื่อปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนด 

 

  



C.9  ผลการบริหารและจดัการของผูบริหารคณะ/สถาบัน 

ผลคะแนนการประเมิน 3 

จุดแข็ง (Strengths) เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได  
(Areas for Improvement) 

1.การพัฒนาแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจากผล

การวิเคราะห SWOT อยางมีสวนรวมของกลุมผูมี

สวนไดสวนเสีย  

2. นโยบาย วิธีการ และการกํากับติดตามการจัดการ

ความรูที่หลากหลาย สงผลใหบุคลากรในสํานักตาง ๆ 

ดําเนินการจัดการความรูในรูปแบบที่หลากหลาย เชน 

การถายทอดความรู การจัดทําคูมือ และการจัดทํา

คลังความรู กอใหเกิดองคความรูใหมที่สนับสนุน

บทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัย 

1. การพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงินจากการวิเคราะห

ตนทุนตอหนวยรายหลักสูตร จะสนับสนุนใหการ

บริหารจัดการทรัพยากรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

2. การกําหนดแนวทางกํากับ ติดตาม และประเมินผล

แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรในเชิง

ปริมาณและคุณภาพจะไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศที่

สามารถนําไปใชในการกําหนดแนวทางบริหารและ

พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

 

C.10 บุคลากรไดรับการพัฒนา 

ผลคะแนนการประเมิน 2 

จุดแข็ง (Strengths) เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได  
(Areas for Improvement) 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบาย และงบประมาณในการ

สนับสนุนใหอาจารยและบคุลากรสายสนับสนุนไดรับ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. สาขาวิชามีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรตั้งแตการ

ปฐมนิเทศ การเปนพี่เลี้ยง การสนับสนุนใหอาจารย

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

3. บุ คล ากรสายวิ ช ากา รมี ค ว ามตระหนั ก  เ ห็ น

ความสําคัญ และพรอมที่จะรวมพัฒนาชุดวิชาใหอยู

ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองการเขาถึงของ

ผูรับบริการทุกกลุม 

4. บุ คลากรสายสนับสนุนมี ความตระหนัก  เ ห็น

ความสําคัญ และพรอมที่จะรวมพัฒนาคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและอยูได

ในระยะยาว 

1. การพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรจากความตองการ

จําเปนของบุคลากรกลุมตาง ๆ  ( need assessment) 

โดยเชื่อมโยงแผนพัฒนาบุคลากร สมรรถนะของกลุม

บุคลากร ภาระงาน และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุน เพื่อกําหนดกลยุทธการพัฒนาบุคลากรทั้ง

ดานวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  

 

2. ขอมูลแสดงผลการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร

จําแนกกลุมอยางตอเนื่อง 3 ป และคาเปาหมายที่

สอดคลองกับบริบทมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูการ

กําหนดทิศทางการวางแผนพัฒนาบุคลากรให

เหมาะสมกับภาระงานของกลุมบุคคลากรที่แตกตาง

กัน จะชวยสนับสนุนวิสัยทัศนและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยไดอยางยั่งยืน 

 

  



C.11 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย  

ผลคะแนนการประเมิน 2 

จุดแข็ง (Strengths) เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได  
(Areas for Improvement) 

1. การจัดเก็บขอมูลปอนกลับของกลุมนักศึกษาปจจุบัน 

และผูใชบัณฑิต ผูใชบริการวิชาการ มีความตอเนื่อง

สามารถนําไปสูการวิเคราะหมุมมองของกลุมผูมีสวน

ไดสวนเสียตอมหาวิทยาลัยได 

2. ศิษยปจจุบันและศิษยเกามีความผูกพันและมั่นใจใน

รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย 

วาสามารถนําองคความรูที่ ได ไปปรับใช ในการ

ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดจริง 

1. การกําหนดประเด็นและชองทางการประเมินที่

หลากหลายและเหมาะสมกับกลุมผูใหขอมูล จะไดมา

ซึ่งขอมูลรอบดานและนําไปสูการวิเคราะหกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยใน

ดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูมี

สวนไดสวนเสียมากข้ึน 

2. การนําผลขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียมาใช

เปนแนวทางทบทวนกลยุทธและวิธีการปรับปรุง

พัฒนามหาวิทยาทั้งดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการ

สอน และการจัดการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม 

 

C.12 การบริการวิชาการแกสังคมของคณะและสถาบัน 

ผลคะแนนการประเมิน 4 

จุดแข็ง (Strengths) เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได  
(Areas for Improvement) 

1. ความชัดเจนและตอเนื่องของนโยบาย แผนงาน วิธี

ดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณ การมี

สวนรวม และ การบูรณาการศาสตรตาง ๆ ในการ

บริการวิชาการแกชุมชน ที่สนับสนุนวิสัยทัศนและ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. การใชประโยชนจากพันธกิจ เอกลักษณ  และ

สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยในการใหบริการ

วิชาการที่สามารถพัฒนาชุมชนใหพึ่งตนเองได 

1. การแสดงขอมูลหนวยงานที่ใหบริการวิชาการแบบ

สรางรายได และการจําแนกประเภทโครงการบริการ

วิชาการแกชุมชนแบบใหเปลา จะสามารถสะทอนทิศ

ทางการบริการวิชาการแกชุมชน และนําไปสูการ

ทบทวนแผนงานบริการวิชาการแกชุมชน 

2. การประเมินความสําเร็จของแผนงานบริการวิชาการ

แกชุมชน จะนําไปสูการกําหนดกลยุทธ โครงการ 

และกิจกรรมการบริการวิชาการแกชุมชนที่สามารถ

พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 

 

  



C.13 การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลคะแนนการประเมิน 4 

จุดแข็ง (Strengths) เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได  
(Areas for Improvement) 

1. ความชัดเจนและตอเนื่องของนโยบาย แผนงาน วิธี

ดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณ การมี

สวนรวม และ การบูรณาการพันธกิจตาง ๆ ในการ

สงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับ

บริบทเชิงพื้นที่ อีกทั้งสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ 

และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

2. โครงการและกิจกรรมการสงเสริมสนับสนุนศิลปะ

และวัฒนธรรม ดานภูมิปญญาทองถ่ินที่มหาวิทยาลัย

ดําเนินการ กอใหเกิดคุณคา และประโยชนตอชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ 

1.การจัดเก็บขอมูลจําแนกโครงการหรือกิจกรรมดาน

ศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการสอน และ

การวิจัย จะสามารถนําไปสูการวิเคราะหแนวโนมการ

ดําเนินงานดานการสงเสริมสนับสนุนศิลปะและ

วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยใหชัดเจนมากข้ึน 

2. การประเมินความสําเร็จของสงเสริมสนับสนุนศิลปะ

และวัฒนธรรม จะนํา ไปสู การกําหนดกลยุทธ  

โครงการ และกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนศิลปะและ

วัฒนธรรมที่กอใหเกิดคุณคา และประโยชนตอชุมชน 

สังคม และประเทศชาติตอไป 

 

S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ผลคะแนนการประเมิน 3 

จุดแข็ง (Strengths) เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได  
(Areas for Improvement) 

1. จํานวนเงินสนับสนุนการวจิัยสูงกวาเกณฑ 1. การกําหนดบทบาทหนาที่  แนวทาง การจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัย และขยายเครือขาย
ความรวมมือเพื่อแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการทํา
วิจัยของคณาจารย จะสงผลใหสัดสวนระหวางจํานวน
เงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยและนักวิจัยสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

2. การจําแนกขอมูลแหลงทุนสนับสนุนการทําวิจัย
ตอเนื่อง 3 ป จะเปนสารสนเทศที่สามารถนําไปใชใน
การตัดสินใจเพื่ อ กําหนดแนวทาง การจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัย และการสรางเครือขาย
ความรวมมือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของคณาจารยในสาขาวิชาที่ยังไมเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด 

3. การสร า งความร วมมื อระหว า งคณาจารย กับ
คณาจารย สาขาวิชากับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย
กับหนวยงานภายนอก ทั้งในและตางประเทศ ในการ
แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการทําวิจัยจะกอใหเกิด
การดําเนินงานวิจัยที่สนับสนุนวิสัยทัศน และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

 



S.2 การพัฒนาบุคลากรใหม (สายวิชาการ) ดานการศึกษาทางไกล  

ผลคะแนนการประเมิน 2 

จุดแข็ง (Strengths) เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได  
(Areas for Improvement) 

1. การกําหนดตัวบงชี้ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 

และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

1. การกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ คาเปาหมาย และ

ระยะเวลาที่ชัดเจน จะสามารถขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหเปนรูปธรรม 

2. การกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้นี้อยางสม่ําเสมอ จะเปนสารสนเทศที่นําไปใช

ในการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ คาเปาหมาย และ

ระยะเวลาที่กําหนดไว 

 

S.3 นวัตกรรมหรือสื่อการศึกษาทางไกลที่เหมาะสม 

ผลคะแนนการประเมิน 3 

จุดแข็ง (Strengths) เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได  
(Areas for Improvement) 

1. การกําหนดตัวบงชี้ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 

และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

2. ความชัดเจนของนโยบาย หนวยงานรับผิดชอบ คา

เปาหมายและงบประมาณ ในการสนับสนุนสงเสริม

การทํานวัตกรรมหรือสื่อการศึกษาทางไกล 

1. แนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมาะสมกับภาระงานของ

บุคลากรรวมถึงการเชื่อมโยงผลงานดานนวัตกรรม

หรือสื่อการศึกษาทางไกลกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอาจชวยสรางแรงจูงใจแกบุคลากรในการ

ทํานวัตกรรมหรือสื่อการศึกษาทางไกล 

2. แสดงขอมูลนวัตกรรมหรือสื่อการศึกษาทางไกลที่ผลติ

โดยคณาจารยในทุกหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอน 

 

 

 


