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สวนที่ 1  ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนานา 

 

1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 
 

  การกอตั้งมหาวิทยาลัยเริ่มตั้งแตปพุทธศักราช 2500 ทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติในหลักการให
ใชที่ดินสาธารณะประโยชน รวมเนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร โดยที่มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ครั้งแรก จากคณะรัฐมนตรีจํานวน 1,000 ลานบาท เพ่ือกอสรางอาคารจํานวน 100 หลัง 
  มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นตามฐานความคิดและความตองการของชุมชน ซึ่งเม่ือพัฒนาเต็มรูปแบบ
แลวจะมีลักษณะเปน มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ   ซึ่งจะมีการพัฒนาสถานะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม
ใหมีลักษณะเปน เมืองมหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยมีเจตนารมณในการกอตั้งที่มีลักษณะพิเศษเปน มหาวิทยาลัยเดียว แตสามารถ
มีสถานที่ปฏิบัติการกระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ไดโดยไมจําเปนตองตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน โดยมีพ้ืนที่
กวางขวาง เปนแหลงธรรมชาติ แหลงการศึกษา แหลงภูมิปญญาชาวบาน แหลงวัฒนธรรม และแหลง
วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม  
 
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน 
  2.1 ปณิธาน 
 มหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บํารุงรักษาและถายทอดความรูเพ่ือสรางสรรค 
จรรโลงความกาวหนา และความเปนเลิศทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคคลใหเปนผูมีความ
เรืองปญญา และคุณธรรม เพ่ืออํานวยตอความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ มุงสรางบัณฑิตใหเปนทั้ง 
คนดีและคนเกง โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู 

2.2 วิสัยทัศน 
 แหลงเรียนรู เดนวิจัย เปนเลิศสูสากล 
  2.3 พันธกิจ 
  1) ผลิตบัณฑิตใหเปนคนดีและคนเกง มีสํานึกสาธารณะ เรียนรูอยางตอเนื่อง และตอบสนอง
ความตองการของสังคม 
  2) สรางความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือแกปญหาแกชุมชน และสังคม 
  3) เสริมความเขมแข็งในองคความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ ทั้งดานการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป
การตลาด สินคาเกษตร และอุตสาหกรรมของประเทศ 
  4) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม และการทองเท่ียวเชิงนิเวศน 
                5) สรางมหาวิทยาลัยใหเปนองคกรเรียนรูและการบริหารงาน แบบมีสวนรวม 
  6) รวมเรียนรู เตือนสติ ชี้นําสังคม ดวยพื้นฐานวิชาการที่ถูกตอง 
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2.4 ภารกิจ 
  มหาวิทยาลัย มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ 
  1) ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงใหมีมาตรฐานที่สอดคลองกับความตองการในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและประเทศ 
  2) ดําเนินการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาองคกรความรูใหมใหสามารถนําไปใชในการผลิต
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือความสามารถในการพึ่งตนเอง และการแขงขันในระดับนานาชาติ 
  3) ใหบริการวิชาการแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในดานใหคําปรึกษาแนะนําการ
วิจัยและการพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝกอบรมและการพัฒนาอันจะกอใหเกิดการถายทอด
เทคโนโลยีที่จําเปน เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภูมิภาคและประเทศชาติ 
  4) อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเปนจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และ
ศิลปะประยุกต เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยรวมของชุมชน และแบบอยางที่ดีของสังคม 
 

3. โครงสรางการบริหารงาน 
มหาวิทยาลัยนานาเปนมหาวิทยาลัยของรัฐในกํากับของรัฐบาล  มีสภาพเปนนิติบุคคล มีฐานะเปน

กรมสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มีการจัดระบบการใชทรัพยากรแบบ “รวม
ศูนย  ประสานภารกิจ”  หนวยงานกลางทําหนาที่สนับสนุนภารกิจดานตางๆ ของสถาบัน มีหนวยตรวจสอบ
ภายในที่ขึ้นตรงตอสภามหาวิทยาลัย   โดยมีโครงสรางการจัดองคการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สวนแผนและประกันคุณภาพ  - คณะสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  - ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 
- สวนสารบรรณและอํานวยการ  - คณะวิทยาศาสตร     - ศูนยบริการการศึกษา 
- สวนประชาสัมพันธ    - คณะวิศวกรรมศาสตร    - ศูนยคอมพิวเตอร 
- สวนการเจาหนาท่ี    - คณะสถาปตยกรรมศาสตร    - ศูนยเทคโนโลยีและ 
- สวนการเงินและบัญชี   - คณะเกษตรศาสตร        ส่ือการเรียนการสอน 
- สวนอาคารสถานที่    - คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี    
- สวนวิเทศสัมพันธ    - คณะศึกษาศาสตร 
- สวนกิจการนักศึกษา    - คณะศิลปกรรมศาสตร      - โครงการคนดีของแผนดิน 
      - คณะมนุษยศาสตร       - โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
               - โครงการศูนยกีฬาและนันทนาการ 

สภามหาวิทยาลัย หนวยตรวจสอบภายใน 

อธิการบดี 

สํานักงานอธิการบดี คณะวิชา ศูนย 

สภาวิชาการ 

โครงการ 
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3.1 องคกรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
  3.1.1 สภามหาวิทยาลัย 
   มีอํานาจและหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การวางนโยบายเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การเงิน
และทรัพยสิน การออกระเบียบขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล การแตงตั้งถอดถอนผูบริหาร และการ
อนุมัติปริญญา 
  3.1.2 สภาวิชาการ 
   มีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลดานวิชาการ เชน หลักสูตรและการสอน การวัดผล การให
ปริญญา การใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ จัดหาวิธีการใหการศึกษา 
การวิจัย การบริหารวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนาใหเจริญย่ิงขึ้น 
 3.2 การแบงสวนงาน 
  3.2.1 สํานักงานอธิการบดี 
   หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีมี 8 สวน มีภารกิจในการประสานนโยบายของ
มหาวิทยาลัยทุกๆ ดาน โดยการประสานงานกับสวนงานบริหารในคณะวิชา และศูนย 
  3.2.2 คณะวิชา 
   มี 9 คณะ ประกอบดวย คณะสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะเกษตรศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
คณะศึกษาศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะมนุษยศาสตร  โดยแตละคณะประกอบดวยสวนธุรการ
และสถานวิจัย 
  3.2.3 ศูนย 
   มี 4 ศูนย คือศูนยวิจัยและบริการวิชาการ ศูนยบริการการศึกษา ศูนยคอมพิวเตอร และ 
ศูนยเทคโนโลยีและสื่อการสอน มีภารกิจหลักในการใหบริการดานตางๆ แกหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนดําเนินงานในรูปโครงการตางๆ 
 
4. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปการศึกษา 
2549  มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 200 หลักสูตร โดยจําแนกเปนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 2 หลักสูตร 
ปริญญาตรี 118 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 70 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร  
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ตารางที่ 4.1 จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2549 จําแนกตามสาขาวิชา 
               จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 

        กลุมสาขา 
 อนุปริญญา     ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก   รวม 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ       2          8       3       -     13 
2. วิทยาศาสตรกายภาพ 
และชีวภาพ 

       - 
        20      10       3     33 

3. วิศวกรรมศาสตร       -         10       4       2     16 
4. สถาปตยกรรมศาสตร       -          4       3       -      7 
5. เกษตรศาสตร       -         16      10       2     28 
6. บริหาร พาณิชยศาสตร 
การบัญชี การจัดการ 
การทองเที่ยว และ 
เศรษฐศาสตร 

      -         22      17       2     41 

7. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร       -         10       9        1     20 
8. ศิลปกรรม วิจิตรศิลป 
และประยุกตศิลป 

      -          8       4        -     12 

9. มนุษยและสังคมศาสตร       -         20      10        -     30 
          รวม       2       118      70       10    200 

 
5. คณาจารย 
 ปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวนทั้งหมด 
1,900 คน โดยในจํานวนดังกลาวน้ี จําแนกเปนอาจารยวุฒิปริญญาเอก 1,236 คน  ปริญญาโท 575 คน และ
ปริญญาตรี 89 คน และมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย 222 คน รองศาสตราจารย 540 คน และ
ผูชวยศาสตราจารย 581 คน และตําแหนงอาจารย 557 คน 

  
6. นักศึกษา 
 ปการศึกษา 2549 มีจํานวนนักศึกษาทุกระดับและชั้นป รวมทั้งสิ้น 27,768 คน โดยจําแนกเปน
นักศึกษาระดับอนุปริญญา 380 คน ปริญญาตรี จํานวน 22,294 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5,094  คน 
 
7. งบประมาณ 
 ปงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณเงินรายไดจํานวน   1,177,280,880      บาท และเปน
งบประมาณคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวน   1,175,319,273  บาท  
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คาใชจายของสถาบัน 

- คาใชจายทั้งหมดของสถาบัน 
   โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน 
  (ปการศึกษา) 1,067,405,555.- 
            (ปงบประมาณ) 1,041,893,579.- 
 - คาใชจายดานครุภัณฑ 
   อาคาร สถานที่ และที่ดิน 
            (ปงบประมาณ)  133,425,694.- 
 - คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการ 
 และวิชาชีพ 145,688,509.- 
 - คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     18,679,597.- 
 - คาใชจายเพ่ือพัฒนาอาจารย             42,750,000.- 
 - คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด 
            คอมพิวเตอรและศูนยสานสนเทศ  
            (ปงบประมาณ) 188,369,475.- 
 
8. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อติดตามการ
ตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิชา ศูนย/สถาบัน สวน และโครงการ และใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) การ
ตรวจสอบ (Quality Auditing) และการประเมิน (Quality Assessment) ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  
  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จําแนกออกเปน 2 ระบบ ไดแก ระบบประกัน
คุณภาพภายใน/ภายนอก และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. 
  กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยประกอบดวย 
  1) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําหนวยงานใน 2 ระดับ ไดแก (1) ระดับมหาวิทยาลัย: มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนานา  (2) ระดับคณะวิชา สถาบัน/ศูนย สวน และ
โครงการ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําคณะวิชา สถาบัน/ศูนย สวน และโครงการ 
  2) เกณฑ/ดัชนีการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
  3) กระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
  4) ผูบริหารและพนักงานของทุกหนวยงานทั้งหมดมหาวิทยาลัย 
  5) การประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและประเมินจากองคกรภายนอก 
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  มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยไดกําหนดความ
รับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไวดังนี้ 
  1) ระดับมหาวิทยาลัย: ไดมอบหมายใหสวนแผนและประกันคุณภาพ ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนหนวยงานรับผิดชอบ  โดยมอบหมายใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของคณะวิชา สถาบัน ศูนย สวนและโครงการ  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน/ภายนอก เปนผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สํานักวิชา สถาบัน/ศูนย สวนและ
โครงการ) และประเมินภายนอกมหาวิทยาลัยพรอมกันดวย 
  2) ระดับคณะวิชา สถาบัน ศูนย สวนและโครงการ  ไดมอบหมายใหคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหนวยงานตาง ๆ ที่ประกอบดวย คณบดี ผูอํานวยการ และหัวหนาหนวยงาน (หรือ
ผูแทน) อาจารยและพนักงาน เปนผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละหนวยงานใหเปนไป
ตามนโยบายหนวยงาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไดกําหนดรูปลักษณและเน้ือหา
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
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สวนท่ี 2 ผลการดาํเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
เทียบกับเกณฑและเทียบกับเปาหมายในรอบปปจจุบัน 

 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1 :   มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยุทธ  

แผน ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชีเ้พ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  

ชนิดตวับงชี้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
 1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
 2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบตัิการประจําปใหสอดคลองกันและกัน 
และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบนั ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาต ิ
 3.  มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จ 
ของการดําเนินงาน 
 4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
 5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตวับงชี้ อยางนอยปละ 2 คร้ัง และ 
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 
 6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ 
 7.  มีการนําผลการประเมินและผลการวเิคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ 2549 สถาบัน มีผลงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ  
1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน (1.1-3-1.1) และทบทวนความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน

ของสถาบัน กอนนําใชในปงบประมาณ 2549 (1.1-3-1.2) โดยใชการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันระหวางผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย และเจาหนาที่ (1.1-3-1.3) แลวเผยแพรใหคณาจารย เจาหนาที่ 
(1.1-3-1.4) นักศึกษา (1.1-3-1.5) และผูมีสวนเก่ียวของไดรับทราบทั่วกัน (1.1-3-1.6) 
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2. คณะกรรมการจัดทําและพัฒนากลยุทธ ไดวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness)  
โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threats) (1.1-3-2.1) แลวนํามาพัฒนาและกําหนดกลยุทธ (strategy) 
วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) วัตถุประสงค (objective) (1.1-3-2.2) และแผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย (1.1-3-2.3) ใหสอดคลองกันและกัน ชัดเจน และ
ครอบคลุมภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (1.1-3-2.4) โดยนําเขาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ในที่ประชุมปฏิบัติการระหวางผูบริหาร 
ตัวแทนคณาจารย และเจาหนาที่ (1.1-3-2.5) 
 จากน้ัน คณะกรรมการนํากลยุทธมาจัดทําเปนแผนดําเนินการในระดับคณะวิชา ภาควิชา กอง สํานัก 
ศูนย (1.1-3-2.6) โดยใชการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย 
และเจาหนาที่ (1.1-3-2.7) โดยรวมกันกําหนดเปาหมาย (target) ของตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน ของแตละปการศึกษา/ปงบประมาณ อิงตามวิสัยทัศน และความหมายของ สกอ. สมศ. 
กพร. (1.1-3-2.8) 
 คณะกรรมการจัดทําและพัฒนากลยุทธ ไดวิเคราะหความสอดคลองระหวาง กลยุทธ (strategy) และ
แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย กับภารกิจหลักของสถาบัน (1.1-3-2.9) 
หลักการอุดมศึกษา ทั้งความเปนเลิศทางวิชาการ (academic excellence) เสรีภาพทางวิชาการ (academic 
freedom) และความเปนอิสระในการบริหารจัดการ (autonomous) (1.1-3-2.10) มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ (1.1-3-2.11) มาตรฐานการอุดมศึกษา (1.1-3-2.12) ยุทธศาสตรของชาติ (1.1-3-2.13) และแผนพัฒนา
ของชาติ (1.1-3-2.14) 
 3.  มีการกําหนดตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน โดยผนวกใชตัวบงชี้ของ 
สกอ. สมศ. กพร. และตัวบงชี้ที่พัฒนาเปนเคร่ืองชี้ผลงานขีดความสามารถและศักยภาพในการแขงขันและ
เทียบเคียงกับสถาบันชั้นนําทั้งในและตางประเทศ (1.1-3-3.1)  และกําหนดเปาหมาย (target) ของแตละตัว
บงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนทุกภารกิจทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (1.1-3-3.2) 
 4. มีการดําเนินการตามแผน ของภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไดรอยละ 98.8, 85.4, 92.5, และ 94.6 ของโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน ตามลําดับ 
(1.1-3-4.1) 
 5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานอิงตามตัวตามตัวบงชี้ (1.1-3-5.1) 
ประเมินผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ ภายใน 2 
สัปดาหหลังสิ้นไตรมาส (1.1-3-5.2) และเสนอรายงานผลการติดตามเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยฯ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม 2549 (1.1-3-5.3) และเสนอเขาพิจารณาในที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน 2549 (1.1-3-5.4) 
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 6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ในที่ประชุม
คณะทํางานติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ ภายใน 4 สัปดาหหลังสิ้นไตรมาส (1.1-3-6.1) และ
เสนอรายงานผลการติดตามเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ภายในเดือน
เมษายน และตุลาคม 2549 (1.1-3-6.2) และเสนอเขาพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในเดือน
พฤษภาคม และพฤศจิกายน 2549 (1.1-3-6.3) 
 7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน ในที่ประชมุ
รวมของคณะทํางานติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ และคณะกรรมการจัดทําและพัฒนากลยุทธ 
(1.1-3-7.1) และเสนอรายงานผลการติดตามเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(1.1-3-7.2) และเสนอเขาพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (1.1-3-7.3) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ” ไวที่ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (1.1-3-ป) 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
1.1-3-1.1 ปรัชญา และปณิธาน ในคูมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี หนาที่ 12-13 และในคูมือนักศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา หนาที่ 5-6  
1.1-3-1.2  เอกสารสรุปผลการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันของสถาบันกอน

 นําใชในปงบประมาณ 2549 ที่นําเสนอเปนเอกสารประกอบการประชุมปฏิบตัิการ 
1.1-3-1.3 สรุปผลการจัดโครงการประชุมปฏิบตัิการ “จากกลยุทธ วิสัยทัศน สูการพัฒนาผลงาน” เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกันระหวางผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย และเจาหนาที่ 
1.1-3-1.4 ตัวอยาง print-out “FACULTY e-message” ที่ใชสงบนัทึกแจงเวียนใหคณาจารย เพ่ือโปรดทราบ 

และเพ่ือโปรดพิจารณาเสนอขอคิดเห็น “เอกสารสรุปผลการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมกับ
สภาพการณในปจจุบันของสถาบัน กอนนําใชในปงบประมาณ 2549” 

1.1-3-1.5  ตัวอยาง print-out “STUDENT e-message” ที่ใชสงบนัทึกแจงเวียนใหนักศึกษา เพ่ือโปรดทราบ 
และเพ่ือโปรดพิจารณาเสนอขอคิดเห็น “เอกสารสรุปผลการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมกับ
สภาพการณในปจจุบันของสถาบัน กอนนําใชในปงบประมาณ 2549” 
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1.1-3-1.6  ตวัอยาง print-out “STAKEHOLDERS e-message” ที่ใชสงบนัทึกแจงเวยีนใหผูมีสวนเกีย่วของ 
เพ่ือโปรดทราบ และเพ่ือโปรดพิจารณาเสนอขอคิดเห็น “เอกสารสรุปผลการพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันของสถาบัน กอนนําใชในปงบประมาณ 2549” 

1.1-3-2.1 เอกสาร “สรุปผลการวเิคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) 
และภัยคุกคาม (threats) ของมหาวิทยาลัย ณ เดือนกันยายน 2548” ที่คณะกรรมการจัดทําและ
พัฒนากลยุทธ ไดวิเคราะหรวมกับคณะทาํงานติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบตัิ และ
เสนอเปนเอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ในที่ประชุมปฏิบตัิการระหวางผูบริหาร 
ตัวแทนคณาจารย และเจาหนาที่ 

1.1-3-2.2 เอกสาร “กลยทุธ (strategy) วิสัยทศัน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) 
วัตถุประสงค (objective)” ในเลมแผนกลยุทธ หนาที่ 4-7 

1.1-3-2.3 แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบตัิการภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง 
วิชาการแกสังคม และการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2549 ของมหาวิทยาลยั 

1.1-3-2.4  ตารางวิเคราะหความสอดคลอง (Matrix) ระหวางกลยุทธ (strategy) วิสัยทศัน (vision) พันธกิจ  
(mission) เปาประสงค (goal) วตัถุประสงค (objective) เทียบกับแผนการดําเนินงานและ
แผนปฏิบตัิการประจําป แยกตามภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 หนา 9-13 

1.1-3-2.5 สรุปผลการจัดโครงการประชุมปฏิบตัิการ “จากกลยุทธ วิสัยทัศน สูการพัฒนาผลงาน” เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกันระหวางผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย และเจาหนาที่ สวนทีแ่สดงสรุป
ความเห็นของผูบริหาร ตวัแทนคณาจารย และเจาหนาที่ ในเรื่องความสอดคลองระหวาง
แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบตัิการ 

1.1-3-2.6  แผนดําเนินการของแตละคณะวิชา ภาควิชา กอง สํานัก ศูนย 
1.1-3-2.7  สรุปผลการจัดโครงการประชุมปฏิบตัิการ “จากกลยุทธ วิสยัทัศน สูการพัฒนาผลงาน” เพ่ือ 

แลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกันระหวางผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย และเจาหนาที่ สวนทีแ่สดงสรุปผล
การจัดทําแผนดําเนินการของแตละคณะวิชา ภาควิชา กอง สํานัก ศูนย 

1.1-3-2.8 ตารางสรุปเปาหมาย (target) ตามรายตวับงชีเ้พ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 
ของแตละปการศึกษา/ปงบประมาณ อิงตามวิสัยทศัน และความหมายของ สกอ. สมศ. กพร. 
ในเลมแผนดําเนินการของมหาวทิยาลัย แตละคณะวิชา ภาควิชา กอง สํานัก ศูนย 

1.1-3-2.9 ตารางวิเคราะหความสอดคลอง (matrix) ระหวาง กลยทุธ (strategy) และแผนการดําเนินงาน
และแผนปฏิบตัิการประจําปของมหาวิทยาลัย เทียบกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในเลม
แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ 2549 หนาที่ 14 
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1.1-3-2.10 ตารางวิเคราะหความสอดคลอง (matrix) ระหวาง กลยทุธ (strategy) และแผนการดําเนินงาน
และแผนปฏิบตัิการประจําปของมหาวิทยาลัย เทียบกับหลักการอุดมศึกษา ทั้งความเปนเลศิ
ทางวิชาการ (academic excellence) เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) และความ
เปนอิสระในการบริหารจัดการ (autonomous) ในเลมแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ 2549 
หนาที่ 15 

1.1-3-2.11 ตารางวิเคราะหความสอดคลอง (matrix) ระหวาง กลยทุธ (strategy) และแผนการดําเนินงาน
และแผนปฏิบตัิการประจําปของมหาวิทยาลัย เทียบกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในเลม
แผนปฏบิตัิการประจําปงบประมาณ 2549 หนาที่ 16 

1.1-3-2.12  ตารางวิเคราะหความสอดคลอง (matrix) ระหวาง กลยทุธ (strategy) และแผนการดําเนินงาน 
และแผนปฏิบตัิการประจําปของมหาวิทยาลัย เทียบกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ในเลมแผน 
ปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ 2549 หนาที่ 17 

1.1-3-2.13 ตารางวิเคราะหความสอดคลอง (matrix) ระหวาง กลยทุธ (strategy) และแผนการดําเนินงาน
และแผนปฏิบตัิการประจําปของมหาวิทยาลัย เทียบกับยุทธศาสตรของชาติ ในเลมแผนปฏิบตัิ
การประจําปงบประมาณ 2549 หนาที่ 18 

1.1-3-2.14 ตารางวิเคราะหความสอดคลอง (matrix) ระหวาง กลยทุธ (strategy) และแผนการดําเนินงาน
และแผนปฏิบตัิการประจําปของมหาวิทยาลัย เทียบกับแผนพัฒนาของชาติ ในเลมแผนปฏิบตัิ
การประจําปงบประมาณ 2549 หนาที่ 19 

1.1-3-3.1  ตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตวับงชี ้(PI) ของการดําเนินงาน โดยผนวกใชตวับงชีข้อง  
สกอ. สมศ. กพร. พรอมทั้งตัวบงชี้ที่พัฒนาเปนเครื่องชี้ (Lead Indicators) ผลงาน  ขีดความ 
สามารถ และศักยภาพในการแขงขันและเทียบเคียงกับสถาบันชั้นนําทั้งในและตางประเทศ  
ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 หนาที่ 20-22 ของมหาวิทยาลยันานา 

1.1-3-3.2 เปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้ ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตวับงชี ้(PI) ของการ
ดําเนินงาน โดยผนวกใชตวับงชีข้อง สกอ. สมศ. กพร. พรอมทั้งตัวบงชี้ที่พัฒนาเปนเครื่องชี้ 
(Lead Indicators) ผลงาน ขีดความสามารถ และศักยภาพในการแขงขันและเทยีบเคียงกบั
สถาบันชั้นนําทั้งในและตางประเทศ ในเลมแผนปฏิบตักิารประจําปงบประมาณ 2549 หนาที่ 
20-22 ของมหาวิทยาลัยนานา 

1.1-3-4.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม เทียบกับโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบตัิ
การประจําปงบประมาณ 2549 ตามภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การ
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ในประเด็น 1. การเสร็จทันเวลา 2. คาใชจายจริงเทียบกับที่ประมาณ
การ 3. ผูเขารวมจริงเทียบกับกลุมเปาหมาย 4. การบรรลุผลตามวตัถุประสงคโครงการ 
กิจกรรม และ 5. ความเห็น ความพึงพอใจของผูเขารวม/ผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการ กิจกรรม 
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1.1-3-5.1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานรายตวับงชี้ (สังเคราะหจากผลการกํากับ ติดตาม รายโครงการ  
กิจกรรม) เทียบกับ เปาหมาย (target) ของแตละตวับงชี ้ในตารางสรปุตวับงชี้หลัก (KPI) และ 
ตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน 

1.1-3-5.2  รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบตัิ คร้ังที่ 2/2549 วันที่  
10 มกราคม 2549 วาระที่ 2.2 เรื่อง พิจารณาประเมินผลการดําเนินงานตามรายตวับงชี้ พรอม
สรุปความเห็นเพื่อเสนอทบทวนผลการวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส 
(opportunity) และภัยคุกคาม (threats) ของมหาวิทยาลัย 
รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบตัิ คร้ังที่ 5/2549 วันที่ 
9 เมษายน 2549 วาระที่ 2.3 เรื่อง พิจารณาประเมินผลการดําเนินงานตามรายตวับงชี้ พรอม
สรุปความเห็นเพื่อเสนอทบทวนผลการวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส 
(opportunity) และภัยคุกคาม (threats) ของมหาวิทยาลัย 
รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบตัิ คร้ังที่ 7/2549 วันที่ 
11 กรกฎาคม 2549 วาระที ่2.1 เรื่อง พิจารณาประเมินผลการดําเนินงานตามรายตวับงชี้ 
พรอมสรุปความเห็นเพื่อเสนอทบทวนผลการวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) 
โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threats) ของมหาวิทยาลัย 
รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบตัิ คร้ังที่ 10/2549 
วันที่ 8 ตุลาคม 2549 วาระที่ 2.2 เรื่อง พิจารณาประเมินผลการดําเนินงานตามรายตัวบงชี้ 
พรอมสรุปความเห็นเพื่อเสนอทบทวนผลการวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) 
โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threats) ของมหาวิทยาลัย 

1.1-3-5.3 รายงานสรุปผลการติดตามการนําแผนไปปฏิบตัิ เลมที่คณะทํางานติดตามและประเมินผลการ
นําแผนไปปฏบิัติสรปุในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตลุาคม 2549 แลวเสนอเขา
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัฯ ในเดือนเมษายน และตุลาคม 2549 

1.1-3-5.4 รายงานสรุปผลการติดตามการนําแผนไปปฏิบตัิ เลมที่คณะทํางานติดตามและประเมินผลการ
นําแผนไปปฏบิัติสรปุในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตลุาคม 2549 แลวเสนอเขา
พิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน 2549 

1.1-3-6.1 รายงานการประชุมคณะทาํงานติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบตัิ คร้ังที่ 2/2549 วันที่ 
10 มกราคม 2549 วาระที่ 2.4 เรื่อง พิจารณาทบทวนการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกล
ยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยทุธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบตัิ คร้ังที่ 5/2549 วันที่ 
9 เมษายน 2549 วาระที่ 2.5 เรื่อง พิจารณาทบทวนการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยทุธ 
แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพฒันาของชาติ ตลอดจน
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
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รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบตัิ คร้ังที่ 7/2549 วันที่ 
11 กรกฎาคม 2549 วาระที ่2.3 เรื่อง พิจารณาทบทวนการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกล
ยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยทุธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน 
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบตัิ คร้ังที่ 10/2549 
วันที่ 8 ตุลาคม 2549 วาระที่ 2.4 เรื่อง พิจารณาทบทวนการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง
กลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

1.1-3-6.2 ขอเสนอตามผลการพิจารณาทบทวนการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยทุธ แผนการ
ดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยทุธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ในเลมรายงานสรุปผลการติดตามการนําแผนไป
ปฏิบตัิ เลมทีค่ณะทํางานตดิตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบตัสิรุปในเดือนมกราคม 
เมษายน กรกฎาคม และตลุาคม 2549 แลวเสนอเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัฯ ในเดือนเมษายน และตลุาคม 2549 

1.1-3-6.3  ขอเสนอตามผลการพิจารณาทบทวนการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยทุธ แผนการ
ดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยทุธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ในเลมรายงานสรุปผลการติดตามการนําแผนไป
ปฏิบตัิ เลมทีค่ณะทํางานตดิตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบตัสิรุปในเดือนมกราคม 
เมษายน กรกฎาคม และตลุาคม 2549 แลวเสนอเขาพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ใน
เดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน 2549 

1.1-3-7.1  ราง แผนกลยทุธ และแผนการดําเนินงาน ฉบับปรับปรุงเดือนพฤษภาคม 2549 ที่คณะทํางาน
ติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏบิัติ และคณะกรรมการจัดทําและพัฒนากลยุทธ จัดทํา
ตามผลการประเมินและผลการวิเคราะห เพ่ือเสนอเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวทิยาลัย 

1.1-3-7.2  แผนกลยุทธ และแผนการดําเนินงาน ฉบับปรับปรุงเดือนพฤษภาคม 2549 ที่เปนผลจากการ
พิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอเขาพิจารณาในที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย 

1.1-3-7.3  แผนกลยุทธ และแผนการดําเนินงาน ฉบับปรับปรุงเดือนพฤษภาคม 2549 ที่เปนผลจากการ
พิจารณาโดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั 

1.1-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 
แผน ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม แผนใหครบทุก
ภารกิจ” ในตารางสรุปตวับงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบตัิการ
ประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 
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ตัวบงชีท้ี่ 1.2 :   รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตวับงชี้ของการปฏิบัตงิานที่กําหนด  
ชนิดตวับงชี้ :   ผลผลติ  
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 
 
ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ 2549 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด เทากับ 91.2%  
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 1.2 : รอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบตัิงานที่กําหนด” ไวที่รอยละ 85 (1.2-3-ป)  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
1.2-3-1 ตารางสรุปผลการดําเนินงานรายตวับงชี้ (สังเคราะหจากผลการกํากับ ติดตาม รายโครงการ 

กิจกรรมตามภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม) เทียบกับ เปาหมาย (target) ของแตละตวับงชีใ้นตารางสรุปตวับงชี้หลัก (KPI) 
และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน 

1.2-3-2 ตารางสรุปเปาหมาย (target) ตามรายตวับงชีเ้พ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ของแตละปการศึกษา/ปงบประมาณ อิงตามวิสัยทศัน และความหมายของ สกอ. สมศ. กพร. 
ในเลมแผนดําเนินการของมหาวิทยาลัย แตละคณะวิชา ภาควิชา กอง สํานัก ศูนย 

1.2-3-ป เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตวับงชีข้องการปฏิบตัิงานที่
กําหนด” ในตารางสรุปตวับงชี้หลัก (KPI) และตวับงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบตัิ
การประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบบัปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของมหาวิทยาลยันานา หนาที่ 
20-23 
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 

ตัวบงชีท้ี ่2.1 :   มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
ชนิดของตวับงชี ้:  กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
 1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
 2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
 3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง 
 4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร  รอยละของบัณฑิตที่
ทํางานตรงสาขา 
 5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและ
หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
 6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ืองและมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก ) และปริญญาเอก ) ที่เปด
สอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด  
 
เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวจิัย  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ ไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2549 สถาบัน มีผลงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้  
 1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร เชน สํารวจและวิเคราะหความตองการใชบัณฑิตใน
หลักสูตรสาขาวิชาทั้งที่เปดอยูแลวและที่มีแผนจะเปด (2.1-3-1.1) และวิเคราะหความพรอมของสถาบันใน
หลักสูตรที่มีแผนจะเปด (2.1-3-1.2) กอนนําไปกําหนดเปนเปาหมายในแผนการผลิตบัณฑิต (2.1-3-1.3) 
จัดเตรียมความพรอมทั้งดานคณาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ทั้งดานหองสมุด ระบบสารสนเทศ ศูนย
การเรียนรู หองปฏิบัติการ อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณการศึกษาอ่ืนๆ กอนการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่เปดใหมใหอยางนอยเปนไปตาม เกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ (2.1-3-1.4) 
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 2.  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต ครอบคลุมปการศึกษา 
2549-2555 (2.1-3-2.1) รวมทั้ง จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิตเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ (2.1-3-2.2) 
 3.  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่องดังนี้   
  3.1  มีปรัชญาหรือวัตถุประสงค ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
หลักสูตร (2.1-3-3.1) ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะและสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิและความตองการของสังคมสวนรวม (2.1-3-3.2) อีกทั้งถูกนําไปสะทอนในรายวิชาตางๆ 
ของหลักสูตรอยางครบถวน (2.1-3-3.3) 

3.2  จัดทําแผนงานและกิจกรรม การเรียนการสอน (2.1-3-3.4) การวิจัย (2.1-3-3.5) การรวม 
บริการวิชาการ (2.1-3-3.6) และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา (2.1-3-3.7) ที่สอดคลองกับ
ปรัชญา วัตถุประสงค ทักษะและ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร (2.1-3-3.8) 

3.3  มีการวางระบบการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด เชน  
     3.3.1   การจัดใหนักศึกษาทุกคนมีอาจารยที่ปรึกษาในอัตราสวนไมมากกวา 24 : 1 (2.1-3-3.9) 
     3.3.2 ทุกคณะวชิามีคณะกรรมการสงเสริมและกํากับติดตามการพัฒนานักศึกษา ทีเ่ปน 
              การประสานความรวมมือระหวางตวัแทนผูปกครองกับสถาบัน (โดยเฉพาะใน 

ระดับปริญญาตรี) เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึน้กับนักศึกษาไดทันทวงท ี(2.1-3-3.10) 
3.3.3 การสนับสนุนใหอาจารยปรับลดเวลาที่ใชในการสอนแบบบรรยายบางสวน มาใช

เปนเวลาที่จัดทํา ตรวจ และเฉลยแบบฝกหัด การบาน ชิ้นงาน ในหองเรียน (2.1-
3-3.11) 

3.3.4 มีงบประมาณสนับสนุนการตอบแทนรุนพ่ีที่มีเวลาและสนใจชวยตวิรุนนองในการ
ทําการบาน แบบฝกหัด และรายงาน (2.1-3-3.12) ตลอดจนสงเสริมใหอาจารย
ผูสอนทุกรายวิชาเปดโอกาสใหมีการสอน และ/หรือการสอบซอมเสริมดานวิชาการ
แกนักศึกษาทีมี่ปญหาทางการเรียนเปนรายบุคคล (2.1-3-3.13) รวมทั้ง การให
โอกาสนักศึกษาที่มีผลการเรียนคาบเสน สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมาย
เพ่ิมเติม (2.1-3-3.14) 

3.3.5 การจัดอาจารยที่มีความพรอมและความสนใจ ใหชวยดูแลเฉพาะนกัศึกษาที่อยูใน
กลุมเส่ียงซึ่งมีแนวโนมอาจไมสําเร็จตามหลักสูตร และจําเปนตองไดรบัดูแลเปน
พิเศษ (2.1-3-3.15) 

3.4  สํารวจความตองการทรัพยากรที่จําเปนตองใชในหลกัสูตร (2.1-3-2.16) และจัดเก็บขอมูลที ่
สํารวจในแตละปอยางเปนระบบ (2.1-3-3.17) พรอมทั้งกํากับและตรวจสอบใหมีการใชประโยชนสูงสุดจาก
ทรัพยากรที่ไดรับ (2.1-3-3.18) 
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3.5 กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่สอดคลองกับพันธกิจและแผนการ 
ดําเนินงานของหลักสูตร (2.1-3-3.19) อีกทั้ง จัดกลไกบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก  

3.5.1 กําหนดปริมาณ คุณสมบัติ และภาระงานของอาจารยผูสอน อาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ อาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธ (2.1-3-3.20) ใหสอดคลองกับระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว 
(2.1-3-3.21) 

3.5.2 กําหนดปริมาณ คุณสมบัตแิละภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนใหเหมาะสมกับ
งานของหลักสูตร (2.1-3-3.22) 

3.6  ติดตามประเมินความพอเพียงของอัตรากําลังเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณงานอยางสมํ่าเสมอ  
(2.1-3-3.23) 

3.7  เสนอแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหสามารถปฏิบตัิหนาที่ไดอยางมีคุณภาพ โดย 
3.7.1 จัดทํา competency กลยุทธ และ Individual Development Plan ในการพัฒนา

คณาจารย (2.1-3-3.24) และบุคลากรสายสนับสนุน (2.1-3-3.25) ที่สอดคลองกับ
การดําเนินงานของหลักสูตร 

3.7.2 กําหนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารยในดานการเรียนการสอนและการวิจัย  
(2.1-3-3.26) 

3.7.3  มีกิจกรรมสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนไดเพ่ิมพูนความรูและทักษะการปฏิบตั ิ
หนาที่ตามความรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ (2.1-3-3.27) 

3.7.4 มีการประเมินทรัพยากรบุคคล (2.1-3-3.28) และนําผลการประเมิน มาปรับปรุง
หรือพัฒนา (2.1-3-3.29) 

 4.  มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา โดยใชระบบสารสนเทศท่ีมีการ
รวบรวมเพื่อนําเขาขอมูลครบทุกดาน ตั้งแตโครงสรางหลักสูตร รายละเอียดกระบวนวิชา  ทรัพยากร
สนับสนุน อาคารสถานท่ี คณาจารย บุคลากร นักศึกษา บัณฑิต ตลอดจนผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ ใน
กรณีบัณฑิตศึกษา (2.1-3-4.1) แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือประเมินผลอิงตามตัวบงชี้ของ สมศ. สกอ. เชน รอยละ
ของหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (2.1-3-4.2) อัตราการไดงานของบัณฑิต (2.1-3-4.3) รอยละของ
บัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา (2.1-3-4.4) อัตราเงินเดือนเริ่มตน (2.1-3-4.5) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
(2.1-3-4.6) รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร (2.1-3-4.7) 
 5.  มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา มาวิเคราะหจุดออนที่
ควรตองปรับปรุงหรือแกไขของหลักสูตร (2.1-3-5.1) แลวนําไปปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุกรอบระยะเวลา 
ของการผลิตบัณฑิตหนึ่งรุน (2.1-3-5.2) และปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรกอนรับนักศึกษารุน
ใหม (2.1-3-5.3) 
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 6.  หลักสูตรที่เปดสอนไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน (2.1-3-6.1) และมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ใน 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน 
สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เชน กําหนดปริมาณ คุณสมบัติ และภาระงานของอาจารย
ผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธใหสอดคลองกับระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว (2.1-3-6.2) รวมทั้ง ติดตามประเมินความ
พอเพียงของอัตรากําลังเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณงานอยางสมํ่าเสมอ (2.1-3-6.3) 
 7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย คิดเปนรอยละ 87.5 ของจํานวนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งหมด โดยมีหลักสูตรปริญญาโทแผน (ก ) 60 หลักสูตร (2.1-3-7.1) และปริญญาเอก 10 
หลักสูตร (2.1-3-7.2) จากจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 80 หลักสูตร (2.1-3-7.3) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 2.1 : มีระบบและกลไกการ
พัฒนาและบรหิารหลักสูตร” ไวที่ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (2.1-3-ป) 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
2.1-3-1.1  สรุปผลการสํารวจและวิเคราะหความตองการใชบัณฑติในหลักสูตรสาขาวิชา ทั้งทีเ่ปดอยูแลว

และที่มีแผนจะเปด ในเลมรายงานผลการศึกษา เปาหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ป
การศึกษา 2549-2554 ฉบบัเดือนสิงหาคม 2549 ภาคผนวก ก 

2.1-3-1.2  สรุปการวิเคราะหความพรอมของสถาบัน ในหลักสูตรที่มีแผนจะเปด ในเลมรายงานผล
การศึกษา เปาหมายการผลิตบัณฑติของมหาวิทยาลยั ปการศึกษา 2549-2554 ฉบับเดือน
สิงหาคม 2549 ภาคผนวก ข 

2.1-3-1.3  เปาหมายในแผนการผลิตบัณฑิต ในเลมรายงานผลการศึกษา เปาหมายการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2549-2554 ฉบับเดือนสิงหาคม 2549 หนาที่ 9-11 

2.1-3-1.4  สรุปการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมดานคณาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทั้งดาน
หองสมุด ระบบสารสนเทศ ศูนยการเรียนรู หองปฏิบัติการ อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ
การศึกษาอื่นๆ กอนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เปดใหม ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ในเลมรายงานผลการศึกษา เปาหมายการ
ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2549-2554 ฉบับเดือนสิงหาคม 2549 ภาคผนวก ค 
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2.1-3-2.1  เปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต ในเลมรายงานผลการศึกษา 
เปาหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2549-2554 ฉบับเดือนสิงหาคม 2549 
หนาที่ 9-11 

2.1-3-2.2  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิต ที่คณะทํางานติดตามและประเมินผลการนาํ
แผนไปปฏิบัติจัดทําและเสนอเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ประจําเดือน
พฤษภาคม 2550 

2.1-3-3.1  ปรัชญา วัตถุประสงค ทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร ในเลมหลักสูตร
ของแตละหลักสูตร ที่เปดสอนในปการศึกษา 2549 

2.1-3-3.2  ตารางวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา วัตถุประสงค ทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคของหลักสูตร เทียบกับ วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ และสถาบัน ในเลมหลักสูตร
ของแตละหลักสูตร ที่เปดสอนในปการศึกษา 2549 ภาคผนวก ก 

  ตารางวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา วัตถุประสงค ทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคของหลักสูตร เทียบกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และความตองการของสังคมสวนรวม 
ในเลมหลักสูตรของแตละหลักสูตร ที่เปดสอนในปการศึกษา 2549 ภาคผนวก ก 

2.1-3-3.3  การพัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ตามปรัชญา วัตถุประสงค ทักษะและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร ที่แสดงใน Course Syllabus ของแตละรายวิชา 
ในแตละหลักสูตร ที่เปดสอนในปการศึกษา 2549  

2.1-3-3.4  แผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2549 
2.1-3-3.5  แผนงานและกิจกรรมการวิจัยที่นักศึกษามีสวนรวมของแตละหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2549 
2.1-3-3.6  แผนงานและกิจกรรมการรวมบริการวิชาการที่นักศึกษามีสวนรวมของแตละหลักสูตรที่เปดสอน 
  ในปการศึกษา 2549 
2.1-3-3.7  แผนงานและกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่นักศึกษามีสวนรวมของแตละหลักสูตรที่ 
  เปดสอนในปการศึกษา 2549 
2.1-3-3.8  ตารางวิเคราะหความสอดคลองของแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอน แผนงานและ

กิจกรรมการวิจัย แผนงานและกิจกรรมการรวมบริการวิชาการ แผนงานและกิจกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่นักศึกษามีสวนรวม ของแตละหลักสูตร ที่เปดสอนในปการศึกษา 2549 
เทียบกับปรัชญา วัตถุประสงค ทักษะและ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร 

2.1-3-3.9  ประกาศของแตละคณะวิชา เร่ืองการจัดอาจารยที่ปรึกษา สําหรับปการศึกษา 2549 แสดงการวาง
ระบบการดูแลนักศึกษาที่จัดใหนักศึกษาทุกคนมีอาจารยที่ปรึกษา ในอัตราสวนไมมากกวา 24 : 1 

2.1-3-3.10  คําสั่งแตงตั้งและรายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมและกํากับติดตามการพัฒนานักศึกษา ซึ่ง 
  แตละคณะวิชาดําเนินงานตามนโยบายของสภาสถาบันที่ใหประสานความรวมมือระหวางตัวแทน

ผูปกครองกับสถาบัน(โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี)เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาได
ทันทวงที 
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2.1-3-3.11  Course Syllabus และตัวอยางชิ้นงานนักศึกษาที่แสดงในแฟมแตละรายวิชาของแตละหลักสูตร 
ที่เปดสอนในปการศึกษา 2549 แสดงการที่อาจารยปรับลดเวลาที่ใชในการสอนแบบบรรยาย
บางสวน มาใชเปนเวลาที่จัดทํา ตรวจ และเฉลยแบบฝกหัด การบาน ชิ้นงาน ในหองเรียน 

2.1-3-3.12  ประกาศของแตละคณะวิชา เรื่อง การจัดงบประมาณสนับสนุนระบบ Tutor เพ่ือตอบแทนรุนพ่ีที่
มีเวลาและสนใจชวยติวรุนนองในการทําการบาน แบบฝกหัด และรายงาน 

2.1-3-3.13  Course Syllabus หรือ Lecture Note หรือ ใบงาน หรือตัวอยางชิ้นงานนักศึกษา หรือบันทึก
หลัง/สรุปการสอน ที่แสดงในแฟมแตละรายวิชา ของแตละหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 
2549 แสดงการท่ีอาจารยผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาโดยจัดใหมีการสอน หรือการให
คําปรึกษาใน Office Hour หรือการสอน/สอบซอมเสริมดานวิชาการแกนักศึกษาที่มีปญหา
ทางการเรียนเปนรายบุคคล 

2.1-3-3.14  Course Syllabus หรือ Lecture Note หรือ ใบงาน หรือตัวอยางชิ้นงานนักศึกษาหรือบันทึก
หลัง/สรุปการสอน ที่แสดงในแฟมแตละรายวิชาของแตละหลักสูตร ที่เปดสอนในปการศึกษา 
2549 แสดงการที่อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนคาบเสนสามารถทํางานที่ไดรับ
มอบหมายเพิ่มเติม 

2.1-3-3.15  รายงานการประชุมของแตละภาควิชา/คณะวิชา แสดงวาระที่ ตกลงการจัดอาจารยที่มีความ
พรอมและความสนใจ ใหชวยดูแลเฉพาะนักศึกษาของแตละหลักสูตร/ภาควิชา/คณะวิชา ที่อยู
ในกลุมเส่ียงซึ่งมีแนวโนมอาจไมสําเร็จตามหลักสูตร และจําเปนตองไดรับดูแลเปนพิเศษ 

2.1-3-3.16  รายงานการประชุมของแตละภาควิชา/คณะวิชา แสดงวาระที่ แจงการสํารวจความตองการ
ทรัพยากรที่จําเปนตองใชในหลักสูตร ทางระบบ “e-Resources” ของสถาบัน 

2.1-3-2.17  ตัวอยาง print-out “e-Resources” สวนที่แสดงการจัดเก็บผลการสํารวจความตองการ
ทรัพยากรที่จําเปนตองใช แยกตามรายวิชา หลักสูตร ภาควิชา คณะวิชา ทั้งในแบบแตละภาค
การศึกษา ปการศึกษา และแบบแตละไตรมาส ปงบประมาณ 

2.1-3-3.18  ตัวอยาง print-out “e-Resources” สวนที่แสดงรายงาน ผลการกํากับและตรวจสอบการใช
ประโยชนจากทรัพยากรที่ไดรับ แยกตามรายการทรัพยากรที่ขอสนับสนุน พรอมสังเคราะหเปน
รายวิชา หลักสูตร ภาควิชา คณะวิชา 

2.1-3-3.19  นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล, Strategic Competencies พรอม GAP Analysis, และ
แผนพัฒนาบุคลากรของแตละคณะวิชา พรอมตารางวิเคราะหความสอดคลองเทียบกับพันธกิจ
และแผนการดําเนินงานของหลักสูตร 

2.1-3-3.20  นโยบายและ/หรือ ประกาศ และ/หรือ รายงานการประชุมของแตละคณะวิชา สวนที่แสดงการ
จัดใหมีกลไกบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โดยกําหนด ติดตาม ตรวจสอบ และ
รายงานผลการติดตาม ปริมาณ คุณสมบัติ และภาระงานของอาจารยผูสอน อาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ 
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2.1-3-3.21  ตารางวิเคราะหความสอดคลองของปริมาณ คุณสมบัติ และภาระงานของอาจารยผูสอน 
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธ เทียบกับระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว ในรายงานผลการติดตามของแตละ
คณะวิชา 

2.1-3-3.22  นโยบาย และ/หรือ ประกาศ และ/หรือ รายงานการประชุมของแตละภาควิชา/คณะวิชา สวนที่
แสดงการจัดใหมีกลไกบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โดยกําหนด ติดตาม ตรวจสอบ 
และรายงานผลการติดตาม ปริมาณ คุณสมบัติ และภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนให
เหมาะสมกับงานของหลักสูตร 

2.1-3-3.23  สรุปการติดตามประเมินความพอเพียงของอัตรากําลังเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณงาน ใน
เอกสาร รายงานผลการติดตาม ปริมาณ คุณสมบัติ และภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนให
เหมาะสมกับงานของแตละหลักสูตร 

2.1-3-3.24  Competency กลยุทธ และ Individual Development Plan ในการพัฒนาคณาจารย เพ่ือให
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดสอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร ในเลม แผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของแตละคณะวิชา 

2.1-3-3.25  Competency กลยุทธ และ Individual Development Plan ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดสอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร ในเลม แผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของแตละคณะวิชา 

2.1-3-3.26  Competency กลยุทธ Individual Development Plan และกระบวนการพัฒนาอาจารยในดานา
การเรียนการสอนและการวิจัย ในเลม แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของแตละคณะวิชา 

2.1-3-3.27  สรุปการดําเนินกิจกรรมสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนไดเพ่ิมพูนความรูและทักษะการปฏิบัติ 
  หนาที่ตามความรับผิดชอบ ในเลม รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของแตละคณะวิชา 
2.1-3-3.28  สรุปผลการประเมินทรัพยากรบุคคล ของแตละคณะวิชา ในเลม รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของแตละคณะวิชา 
2.1-3-3.29  Competency กลยุทธ และ Individual Development Plan ในการพัฒนาคณาจารย เพ่ือให

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดสอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร ในเลม แผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของแตละคณะวิชา ฉบับปงบประมาณ 2550-2551 ที่ปรับปรุงตามผลการ
ประเมินทรัพยากรบุคคล 

2.1-3-4.1  ตัวอยาง print-out จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” แสดงการรวบรวมเพื่อนําเขา
ขอมูลดาน โครงสรางหลักสูตร รายละเอียดกระบวนวิชาทรัพยากรสนับสนุน อาคารสถานท่ี 
คณาจารย บุคลากร นักศึกษา บัณฑิต ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ของแตละ
หลักสูตร ในแตละคณะวิชา 
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2.1-3-4.2  ตัวอยาง print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” แสดง
การวิเคราะหเพ่ือประเมินผล รอยละของหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

2.1-3-4.3  ตัวอยาง print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” แสดง
การวิเคราะหเพ่ือประเมินผล อัตราการไดงานของบัณฑิต 

2.1-3-4.4  ตัวอยาง print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” แสดง
การวิเคราะหเพ่ือประเมินผล รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 

2.1-3-4.5  ตัวอยาง print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” แสดง
การวิเคราะหเพ่ือประเมินผล อัตราเงินเดือนเร่ิมตน 

2.1-3-4.6  ตัวอยาง print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” แสดง
การวิเคราะหเพ่ือประเมินผล ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

2.1-3-4.7  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” แสดงการ
วิเคราะหเพ่ือประเมินผล รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 

2.1-3-5.1  รายงานการประชุมของแตละภาควิชาและ/หรือแตละคณะวิชา สวนที่แสดงการนําผลการ
วิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา มาวิเคราะหจุดออนที่ควรตอง
ปรับปรุงหรือแกไขของแตละหลักสูตร 

2.1-3-5.2  รายงานการประชุมของแตละภาควิชาและ/หรือแตละคณะวิชา สวนที่แสดงสรุปการปรับปรุง
หลักสูตร อยางนอยทุกรอบระยะเวลาของการผลิตบัณฑิตหนึ่งรุน 

2.1-3-5.3  นโยบาย และ/หรือ ประกาศ และ/หรือ รายงานการประชุมของแตละภาควิชา/คณะวิชา ในเดือน
กุมภาพันธ 2550 สวนที่แสดงการปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร สําหรับป
การศึกษา 2549 กอนรับนักศึกษารุนใหม 

2.1-3-6.1  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” แสดงการ
วิเคราะห หลักสูตรที่เปดสอนวาไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน 

2.1-3-6.2  รายงานสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ใน 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา และความ
ตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เชน กําหนดปริมาณ 
คุณสมบัติ และภาระงานของอาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธใหสอดคลองกับระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว 

2.1-3-6.3  สรุปผลการติดตามประเมินความพอเพียงของอัตรากําลังเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณงานอยาง 
  สมํ่าเสมอ ในเลม รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของแตละคณะวิชา 
2.1-3-7.1  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” แสดงรายชื่อและ

สรุปจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย ในสวนหลักสูตรปริญญาโทแผน (ก) 
จํานวน 60 หลักสูตร 
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2.1-3-7.2  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” แสดงรายชื่อและ
สรุปจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย ในสวนหลักสูตรปริญญาเอกจํานวน 10 
หลักสูตร 

2.1-3-7.3  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” แสดงรายชื่อและ
สรุปจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 80 หลักสูตร 

2.1-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.1 : มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร” ในตารางสรุป
ตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 

 
ตัวบงชีท้ี ่2.2 :   มีกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ  
ชนิดของตวับงชี ้:  กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
 1.  มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวตัถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร 
 2.  มีการออกแบบการเรยีนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญัทุกหลักสูตร 
 3.  มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวตักรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
 4.  มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยดืหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของ
ผูเรียน 
 5.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียนทุกหลักสูตร 
 6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคณุภาพการสอนและสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูทุก
หลักสูตร 
 7.  มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ืองทุกหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2549 สถาบัน มีผลงานผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้  

 1.  มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร เชน จัดประชุมปฏิบัติการสนับสนุนการกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู การ
พัฒนาการเรียนการสอน การวัดประเมินผลระดับ รายวิชาใหสอดคลองตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสูตร (2.2-3-1.1) สรุปผลการพัฒนาอาจารย ตาม Competency ดานการเรียนการสอน 
(2.2-3-1.2) ปรับรูปแบบ Course Syllabus เพ่ือสงเสริมใหทุกรายวิชาจัดการศึกษาสอดคลองตามและ
เปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร (2.2-3-1.3) 
 2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
ดังนี้ 
  2.1   การออกแบบการเรียนการสอน มุงจัดการเรียนการสอนซึ่งมีความยืดหยุนและ
หลากหลาย ที่จะตอบสนองตอความตองการของผูเรียน โดยการออกแบบการเรียนการสอนยึดหลัก 8 
ประการ ไดแก  
   2.1.1 สาระของการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตร ตองมีความตอเน่ือง ความ 

กาวหนา ความหลากหลายที่เหมาะสมของแตละระดับ โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ ตามมารตราที่ 28 ใน พรบ. การศึกษา 
แหงชาติ โดยสาระของหลักสูตร ที่เปนวิชาการ และวิชาชีพ มุงพัฒนาคนใหมี 
ความสมดุล ทั้งดานความรู ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  และความ 
รับผิดชอบตอสังคม รวมทั้ง ใหมุงพัฒนาวิชาการ  วิชาชีพชั้นสูง และการคนควา  
วิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรู และพัฒนาสังคม (2.2-3-2.1) 

2.1.2 สรางกลไกใหมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวาง อาจารยและนักศึกษาทั้งใน 
หองเรียนและนอกหองเรียน (2.2-3-2.2) 

   2.1.3  สงเสริมใหมีการปฏิบัติงานทางวิชาการรวมกัน ระหวางนักศึกษากับนักศึกษา  
(2.2-3-2.3) 

   2.1.4 สงเสริมการเรียนรูอยางกระตือรือรน (2.2-3-2.4) 
   2.1.5 ใหขอมูลปอนกลับตอการปฏิบัติงานทางวิชาการ ของนักศึกษาโดยรวดเร็ว (2.2-3-2.5) 
   2.1.6 สรางและสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูที่ทําให นักศึกษาใชเวลาอยางคุมคา (2.2-3-2.6) 
   2.1.7 สื่อสารความคาดหวังระดับสูงไปยังนักศึกษา (2.2-3-2.7) 

2.1.8 ยอมรับความสามารถท่ีแตกตางและวิธีการเรียนรู ที่หลากหลายของนักศึกษา 
(2.2-3-2.8) 

  2.2   จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร โดยสงเสริมใหคณาจารยเลือก
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ยืดหยุน คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา (2.2-3-2.9)  
เพ่ือกระตุนความใฝรู สงเสริมการแสวงหาความรูของนักศึกษา (2.2-3-2.10) เชน ในทุกหลักสูตร ไดจัดใหมี 
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2.2.1  การอภิปรายกลุมยอย (2.2-3-2.11) การสัมมนา (2.2-3-2.12) มีการจัดสัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน (2.2-3-2.13) 

2.2.2 การสนับสนุนใหอาจารยปรับลดเวลาที่ใชในการสอนแบบบรรยายบางสวน มาใช
เปนเวลาใหนักศึกษาไดลงมือจัดทําแบบฝกหัด การบาน ชิ้นงาน ในหองเรียน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเพ่ือนนักศึกษา โดยอาจารยชวยตอบขอซักถาม ตรวจ
และเฉลยผลงาน พรอมกับอภิปรายหรือแนะนํา หลักการ วิธีการ ประเด็นที่
นักศึกษาอาจจะยังเขาใจคลาดเคลื่อนและสะทอนออกมาในการทําชิ้นงาน (2.2-3-
2.14) 

2.2.3 การทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัยที่นักศึกษาเลือกทําแบบกลุมหรือ 
รายบุคคลตามความสนใจ (2.2-3-2.15) อีกทั้ง การเปดโอกาสใหนักศึกษาได
คนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการ วิจัยสวนบุคคล (2.2-3-2.16) 

2.2.4 ชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ ทั้งในหองปฏิบัติการ ในการฝกประสบการณภาคสนามทั้ง
แบบจําลอง และแบบภายใตสถานการณการปฏิบัติงานจริง (2.2-3-2.17) 

2.2.5 การเรียนรูนอกสถานที่ (2.2-3-2.18) ตลอดจนการฝกงานทั้งในแบบสถาน 
ประกอบการจําลองและสถานประกอบการจริง (2.2-3-2.19)  

 3.  มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร ดังนี้ 
  3.1   มีการเรียนการสอนโดยใชประโยชนจากเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) เชน สนับสนุน
ใหรายวิชา 
   3.1.1 นําประมวลรายวิชา สรุปคําสอน แบบฝกหัด การบาน ชิ้นงาน ตัวอยางขอสอบเกา  
    พรอมเฉลยไปไวบน Website (2.2-3-3.1) 
   3.1.2  ใชเอกสารผลงานทางวิชาการของหนวยงาน สถาบัน องคกรวิชาการ วิชาชีพ ที่ 

เสนออยูบน website หรือ blog เปน reference (2.2-3-3.2) 
3.1.3 ใชแบบฝกหัดการบาน ตัวอยางขอสอบเกา ของมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งในทวีป

เอเชีย อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ที่เสนออยูบน website (2.2-3-3.3) เปนส่ือ
สงเสริมการเรียนรูโดยใหนักศึกษาลงมือจัดทําจริงในหองเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกับเพ่ือนนักศึกษา และอาจารยชวยตอบขอซักถาม ตรวจ และเฉลย (2.2-3-3.4) 

3.1.4 ใช email กระดานขาว หรือ blog สื่อสาร อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ระหวางนักศึกษากับนักศึกษาและนักศึกษากับอาจารย (2.2-3-3.5)  

3.2  มีการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)โดยใชบทเรียน และการวัดผล
แบบ e-learning (2.2-3-3.6) 

3.3 มีหองสมุด สื่อ อุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
และงบประมาณสนับสนุน พรอมตารางการเปดใหบริการนักศึกษาใชหองสมุดและหอง
คอมพิวเตอรตอวันที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรู เพ่ิมเติมไดดวยตนเอง (2.2-3-3.7) อีกทัง้
ยืดหยุนเพ่ิมเติมในชวง 2-4 สัปดาห กอนการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค (2.2-3-3.8) 
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3.4 มีผลงานอาจารยที่เปนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใช
พัฒนาผูเรียน (2.2-3-3.9) 

 4.  มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน อยางมีคุณภาพ โดยมี
การจัดการเรียนการสอนที่ 

4.1 ยืดหยุนดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ชวงเวลาเรียน และ/หรือ ดานสถานที่เรียน (2.2-3-4.1) 
4.2 ยืดหยุนดานวิธีการวัดผลและการประเมินผล (2.2-3-4.2) 
4.3 ยึดหลักการมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางนักศึกษากับอาจารย (2.2-3-4.3) และ 

ระหวางนักศึกษากับนักศึกษาทั้งในและนอกหองเรียนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือสงเสริมการ 
เรียนรูอยางกระตือรือรน (2.2-3-4.4) 

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิง 
พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร ดังนี้  

5.1 มีการจัดทําแฟมประวัติ (portfolio) ผูเรียนเปนรายบุคคล (2.2-3-5.1) เพ่ือชวยให
คณาจารยสามารถวิเคราะหระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (2.2-3-5.2) ศักยภาพของผูเรียนแตละรายที่จะทําใหการจัดการ
เรียนการสอน (2.2-3-5.3) หรือใหคําแนะนําตอบสนองศักยภาพและความสามารถของ
ผูเรียนเฉพาะราย (2.2-3-5.4) 

5.2 มีระบบการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง 
5.2.1 มีการติดตามผลการประเมินของผูเรียน (2.2-3-5.5) 
5.2.2 มีการวิเคราะหจุดออนที่ควรปรับปรุงหรือแกไขในวิธีการสอน (2.2-3-5.6) 
5.2.3 มีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน (2.2-3-5.7) 

 6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนเรื่องคุณภาพการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  (2.2-3-6.1) 
 7.  มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ืองทุกหลักสูตร เชน นําผล
การติดตามผลการเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมาใชใน
การพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพโดยพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน พรอมทั้ง
รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (2.2-3-7.1)  
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ”  ไวที่ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (2.2-3-ป) 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
2.2-3-1.1 สรุปผลการจัดประชุมปฏิบัติการสนับสนุนการกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู การพัฒนาการเรียน

การสอน การวัดประเมินผล ระดับรายวิชา ใหสอดคลองตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสูตรที่สถาบันและแตละคณะวิชาจัดในรอบปการศึกษา 2549 

2.2-3-1.2 สรุปผลการพัฒนาอาจารย ตาม Competency ดานการเรียนการสอน ในเลม รายงานสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของแตละคณะวิชา 

2.2-3-1.3 แบบฟอรม Course Syllabus ที่ใชในปการศึกษา 2548 เทียบกับที่ปรับรูปแบบ Course 
Syllabus และใชในปการศึกษา 2549 เพ่ือสงเสริมใหทุกรายวิชาจัดการศึกษาสอดคลองตาม
และเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 

2.2-3-2.1 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” แสดงการ
ออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระของการจัดการเรียนการสอนในแตละ
หลักสูตร แยกตามประเด็น 1. มีความตอเน่ือง 2. ความกาวหนา 3. ความหลากหลายที่
เหมาะสมของแตละระดับ 4. การมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและ
ศักยภาพ ตามมารตราที่ 28 ใน พรบ. การศึกษาแหงชาติ 5. สาระของหลักสูตรที่เปนวิชาการ
และวิชาชีพ มุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ทั้งดานความรู ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  
และความรับผิดชอบตอสังคม 6. การมุงพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการคนควา วิจัย เพ่ือ
พัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม 

2.2-3-2.2 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่เนนการสรางกลไกใหมีปฏิสัมพันธทางวิชาการ
ระหวางอาจารยและนักศึกษาทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนแยกตามแตละวิชาในแตละ
หลักสูตร 

2.2-3-2.3  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ 
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่เนนการสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานทางวิชาการ
รวมกันระหวางนักศึกษากับนักศึกษา แยกตามแตละวิชาในแตละหลักสูตร 

2.2-3-2.4 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่เนนสงเสริมการเรียนรูอยางกระตือรือรนแยก
ตามแตละวิชาในแตละหลักสูตร 

2.2-3-2.5 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ใหขอมูลปอนกลับตอการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
ของนักศึกษาโดยรวดเร็วแยกตามแตละวิชาในแตละหลักสูตร 

2.2-3-2.6 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่สรางและสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูที่ทําให 
นักศึกษาใชเวลาอยางคุมคา แยกตามแตละวิชาในแตละหลักสูตร 
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2.2-3-2.7 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่สื่อสารความคาดหวังระดับสูงไปยังนักศึกษา 
แยกตามแตละวิชาในแตละหลักสูตร 

2.2-3-2.8 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ยอมรับความสามารถที่แตกตางและวิธีการเรียนรู 
ที่หลากหลายของนักศึกษาแยกตามแตละวิชาในแตละหลักสูตร 

2.2-3-2.9  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ 
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่คณาจารยเลอืกรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ที่เหมาะสม ยืดหยุน คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา 

2.2-3-2.10 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่กระตุนความใฝรู สงเสริมการแสวงหาความรูของ
นักศึกษาแยกตามแตละวิชา ในแตละหลักสูตร 

2.2-3-2.11 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่จัดใหมีการอภิปรายกลุมยอย แยกตามแตละวิชา
ในแตละหลักสูตร 

2.2-3-2.12 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่จัดใหมีการสัมมนา แยกตามแตละวิชาในแตละ
หลักสูตร 

2.2-3-2.13  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ 
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่จัดใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทํา 
โครงงาน แยกตามแตละวิชาในแตละหลักสูตร 

2.2-3-2.14 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่อาจารยปรับลดเวลาที่ใชในการสอนแบบบรรยาย
บางสวน มาใชเปนเวลาใหนักศึกษาไดลงมือจัดทําแบบฝกหัด การบาน ชิ้นงาน ในหองเรียน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเพ่ือนนักศึกษา โดยอาจารยชวยตอบขอซักถาม ตรวจและเฉลยผลงาน 
พรอมกับอภิปรายหรือแนะนํา หลักการ วิธีการ ประเด็นที่นักศึกษาอาจจะยังเขาใจคลาดเคล่ือน
และสะทอนออกมาในการทําชิ้นงาน แยกตามแตละวิชาในแตละหลักสูตร 

2.2-3-2.15 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่จัดใหมีการทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัยที่
นักศึกษาเลือกทําแบบกลุมหรือรายบุคคลตามความสนใจ แยกตามแตละวิชาในแตละหลักสูตร 

2.2-3-2.16 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่จัดใหมีการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัย
โดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล แยกตามแตละวิชาในแตละหลักสูตร 
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2.2-3-2.17 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ จัดให มีชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ ทั้งใน
หองปฏิบัติการ ในการฝกประสบการณภาคสนามทั้งแบบจําลอง และแบบภายใตสถานการณ
การปฏิบัติงานจริง แยกตามแตละวิชาในแตละหลักสูตร 

2.2-3-2.18 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่จัดใหมีการเรียนรูนอกสถานที่ แยกตามแตละ
วิชาในแตละหลักสูตร 

2.2-3-2.19 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” แสดงการ
ออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่จัดใหมีการฝกงานทั้งในแบบสถาน
ประกอบการจําลอง และสถานประกอบการจริง แยกตามแตละหลักสูตร แยกตามแตละวิชาใน
แตละหลักสูตร 

2.2-3-3.1 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ จัดใหมีการใชประโยชนจากเครือขาย
คอมพิวเตอร (Internet) เชน สนับสนุนใหรายวิชานําประมวลรายวิชา สรุปคําสอน แบบฝกหัด 
การบาน ชิ้นงาน ตัวอยางขอสอบเกา พรอมเฉลยไปไวบน Website แยกตามแตละวิชาในแตละ
หลักสูตร 

2.2-3-3.2 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่จัดใหมีการใชเอกสาร ผลงานทางวิชาการของ
หนวยงาน สถาบัน องคกรวิชาการ วิชาชีพ ที่เสนออยูบน website หรือ blog เปน reference 
แยกตามแตละวิชาในแตละหลักสูตร 

2.2-3-3.3 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่จัดใหมีการใชแบบฝกหัด การบาน ตัวอยาง
ขอสอบเกา ของมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งในทวีปเอเชีย อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ที่เสนออยูบน 
website เปนสื่อสงเสริมการเรียนรูแยกตามแตละวิชาในแตละหลักสูตร 

2.2-3-3.4 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่จัดใหมีการใชแบบฝกหัด การบาน ตัวอยาง
ขอสอบเกา ของมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งในทวีปเอเชีย อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ที่เสนออยูบน 
website เปนสื่อใหนักศึกษาลงมือจัดทําจริงในหองเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเพ่ือน
นักศึกษา และอาจารยชวยตอบขอซักถาม ตรวจ และเฉลย แยกตามแตละวิชาในแตละหลักสูตร 

2.2-3-3.5 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่จัดใหมีการใช email กระดานขาว หรือ blog 
สื่อสาร อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันระหวางนักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับ
อาจารย แยกตามแตละวิชาในแตละหลักสูตร 
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2.2-3-3.6 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่จัดใหมีการเรียนการสอนผานเครือขาย
คอมพิวเตอร (Internet)โดยใชบทเรียน และการวัดผลแบบ e-learning แยกตามแตละวิชาในแตละ
หลักสูตร 

2.2-3-3.7 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” แสดงการมี
หองสมุด สื่อ อุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ
งบประมาณสนับสนุน พรอมตารางการเปดใหบริการนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอร
ตอวัน แยกตามแตละหลักสูตร 

2.2-3-3.8 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” แสดงการมี
บริการหองสมุด สื่อ อุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
ที่ยืดหยุนเพ่ิมเติมในชวง 2-4 สัปดาห กอนการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค แยกตามแต
ละหลักสูตร 

2.2-3-3.9 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” แสดงรายชื่อและ
จํานวนผลงานอาจารยที่เปนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใช
พัฒนาผูเรียนในแตละหลักสูตร 

2.2-3-4.1 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่จัดใหมีการยืดหยุนดานรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ชวงเวลาเรียน และ/หรือ ดานสถานที่เรียน แยกตามแตละวิชาในแตละหลักสูตร 

2.2-3-4.2 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่จัดใหมีการยืดหยุนดานวิธีการวัดผลและการ
ประเมินผล แยกตามแตละวิชาในแตละหลักสูตร 

2.2-3-4.3 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่จัดใหมีการมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวาง
นักศึกษากับอาจารย แยกตามแตละวิชาในแตละหลักสูตร 

2.2-3-4.4 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่จัดใหมีการมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวาง
นักศึกษากับนักศึกษาทั้งในและนอกหองเรียนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยาง
กระตือรือรน แยกแตละวิชาในแตละหลักสูตร 

2.2-3-5.1 ตัวอยาง print-out การนําเขาขอมูล (input) สําหรับฐานขอมูล “Student Folio” แสดงการจัดทํา
แฟมประวัติ (portfolio) ผูเรียนเปนรายบุคคล แยกตามแตละชั้นป ในแตละหลักสูตร ของแตละ
คณะวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data 
Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 
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2.2-3-5.2 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Student Folio” แสดงผลการวิเคราะหระดับ
การมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของผูเรียนแตละคน 
พรอมการสรุปแยกตามแตละชั้นป ในแตละหลักสูตร ของแตละคณะวิชา สาขาวิชา และ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 
2549 ของมหาวิทยาลัย 

2.2-3-5.3 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Student Folio” แสดงผลการวิเคราะห
ศักยภาพของผู เรียนแตละราย ที่ใชประกอบการพิจารณาใหการจัดการเรียนการสอน 
ตอบสนองศักยภาพและความสามารถของผูเรียนเฉพาะราย พรอมการสรุปแยกตามแตละชั้นป 
ในแตละหลักสูตร ของแตละคณะวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูล
พ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

2.2-3-5.4 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Student Folio” แสดงผลการวิเคราะห
ศักยภาพของผูเรียนแตละราย ที่ใชประกอบการพิจารณาใหคําแนะนํา ตอบสนองศักยภาพและ
ความสามารถของผูเรียนเฉพาะราย พรอมการสรุปแยกตามแตละชั้นป ในแตละหลักสูตร ของ
แตละคณะวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพื้นฐาน (Common 
Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

2.2-3-5.5  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Student Folio” แสดงการติดตามผลการ 
ประเมินของผูเรียนเฉพาะราย พรอมการสรุปแยกตามแตละชั้นป ในแตละหลักสูตร ของแตละ
คณะวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data 
Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

2.2-3-5.6 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการวิเคราะห
จุดออนที่ควรปรับปรุงหรือแกไขในวิธีการสอน แยกตามแตละวิชาในแตละหลักสูตรของแตละ
คณะวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data 
Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

2.2-3-5.7 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการปรับปรุง
วิธีการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน แยกตามแตละวิชาในแตละหลักสูตร ของแตละคณะวิชา 
สาขาวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 
ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

2.2-3-6.1 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการประเมินผล
ความพึงพอใจของผูเรียนเรื่องคุณภาพการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู แยกตามแตละวิชา ใน
แตละหลักสูตร 

2.2-3-7.1 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการติดตามผล
การเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มาใชใน
การพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ โดยพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน  
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พรอมทั้ง รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แยกตามรูปแบบ ดังเชน 1. การเรียนรู
จากกรณีปญหา (Problem-Based Learning : PBL) 2. การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual 
Study) 3. การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) 4. การสอนแบบเอส ไอ พี 5. การเรียนรู
แบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study) 6. การเรียนรูจากการทํางาน (Work–Based 
Learning) 7. การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู (Research–Based Learning) 8. 
การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจาก การตกผลึกทางปญญา (Crystal–Based Approach)  

2.2-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” ในตารางสรุปตัว
บงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 

 
ตัวบงชีท้ี ่2.3 :    มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลกัสูตรและการเรียน 

การสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  
ชนิดของตวับงชี ้:  กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
 1.  มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคณุวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรบัปรุง
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
 2.  มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใชในการปฏิบตัิไดจริง 
โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 
 3.  มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศกึษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือ
กับองคการหรือหนวยงานภายนอก 
 4.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนทีไ่ดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 
 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทกุหลักสูตร  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2549 สถาบัน มีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้  
1.  มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

ทุกหลักสูตร และรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ เชน สถาบันกําหนดนโยบายและสนับสนุนใหแตละคณะ
วิชาพัฒนาระบบฐานขอมูลของผูทรงคุณวุฒิ ผูรู ผูที่เปนแบบอยางในการทํางานเพ่ือสังคม ผูที่เปนแบบอยาง
ดานวัฒนธรรม จริยธรรม สมาชิกองคกรวิชาชีพ ผูบริหารสถานประกอบการ ในองคกร ชุมชนภายนอกท่ี
เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เปดสอน ผูมีภูมิปญญาทองถิ่น ตัวแทนผูปกครอง ศิษยเกา โดยมีการเพ่ิมขอมูลที่
นําเขา การวิเคราะห และการรายงานผลที่เปนปจจุบัน ภายในเดือนพฤษภาคม ของแตละป (2.3-3-1.1) 
สงเสริมใหทุกคณะวิชามีคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ที่ควรประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูรู ผูที่
เปนแบบอยางในการทํางานเพื่อสังคม ผูที่เปนแบบอยางดานวัฒนธรรม จริยธรรม สมาชิกองคกรวิชาชีพ 
ผูบริหารสถานประกอบการ ในองคกร ชุมชนภายนอกที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เปดสอน ผูมีภูมิปญญา
ทองถิ่น ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนศิษยเกา มารวมเปนกรรมการ (2.3-3-1.2) พบวา ในปการศึกษา 2549 
แตละคณะวิชามีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยางนอย 3 คร้ัง (2.3-3-1.3) โดยทุก
คณะวิชาจัดโครงการบริการวิชาการ และ/หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือบูรณาการบริการวิชาการ การ
พัฒนานักศึกษาไปพรอมกับการสรางความสัมพันธที่ดีกับองคกรและชุมชนรอบสถาบัน (2.3-3-1.4) 
 2.  มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง 
โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมบางหลักสูตร เชน โครงการหรือกิจกรรมที่มีการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น การเขารวมกิจกรรมเสริม หลักสูตร การฝกงานและการปฏิบัติงานในองคกรภายนอก (2.3-3-
2.1) การสงเสริมใหคณาจารยในแตละคณะวิชา ปรับประมวลรายวิชา (Course Syllabus) และแผนการสอน 
(Lesson Plan) เพ่ือเพ่ิมการมีสวนสนับสนุนของบุคคล องคกรและชุมชนภายนอก (2.3-3-2.2) สงเสริมให
ปรับกิจกรรมในการสอนรายวิชา ใหมีการเรียนรูจากบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก เชน การบรรยาย
พิเศษ การศึกษานอกสถานที่ การสัมภาษณ ฯ (2.3-3-2.3) 
 3.  มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือ
กับองคการหรือหนวยงานภายนอก เชน ในหลักสูตรมีการกําหนดใหมีการฝกงาน หรือปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ หรือศึกษาและแกปญหาใหชุมชน (2.3-3-3.1) รวมทั้ง การจัดโครงการบริการ
วิชาการ และ/หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือบูรณาการบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษาไปพรอมกับการ
สรางความสัมพันธที่ดีกับองคกร และชุมชนรอบสถาบัน (2.3-3-3.2) 
 4.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร เชน ใชระบบฐานขอมูล “Course Performance”  
ติดตาม ตรวจสอบกิจกรรม การเรียนการสอนระดับรายวิชา ที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน (2.3-
3-4.1) และเชื่อมโยงไปติดตามตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาระดับหลักสูตรโดยใชระบบฐานขอมูล “Curriculum 
Performance” (2.3-3-4.2) สํารวจ และสัมภาษณนิสิต นักศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับ 
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การสนับสนุนจากบุคคล องคกรและชุมชนภายนอก และประโยชนที่นักศึกษาไดรับ โดยใชระบบฐานขอมูล 
“Student Folio” (2.3-3-4.3) รวมทั้ง ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภายนอกสถาบัน โดยใชผลที่พบจากการประเมินโครงการบริการวิชาการ และ/หรือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือบูรณาการบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ไปพรอมกับการสรางความสัมพันธทีดี่กับ
องคกร และชุมชนรอบสถาบัน (2.3-3-4.4) 
 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร เชน การปรับแผนการประชุมและปฏิทินการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของแตละคณะวิชา เพ่ือปรับปรุงระดับการมีสวนรวมของบุคคล 
องคกร และชุมชนภายนอก (2.3-3-5.1) การปรับปรุงหลักสูตร (Curriculum) และ/หรือ รายวิชา (Course) 
ของแตละคณะ (2.3-3-5.2) การปรับเพ่ิม และ/หรือ ปรับปรุงโครงการบริการวิชาการ และ/หรือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือบูรณาการบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ไปพรอมกับการสรางความสัมพันธทีดี่กับ
องคกร และชุมชนรอบสถาบัน (2.3-3-5.3) การปรับปรุงระบบฐานขอมูล Course Performance, Curriculum 
Performance, และ Student Folio ใหเพ่ิมสวนของการรายงานสารสนเทศ ที่รองรับการพิจารณาติดตามการใช 
การประเมิน การปรับปรุง หลักสูตร (Curriculum) และ/หรือ รายวิชา (Course) ของแตละคณะ  (2.3-3-5.4) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม” ไวที่
ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (2.3-3-ป) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
2.3-3-1.1 ประกาศมหาวิทยาลัย ที่ 123/2549 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2549 เร่ือง นโยบายการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลรองรับการพัฒนา การใช การประเมิน และการปรับปรุงหลักสูตร  
ขอ 4. การรวบรวมขอมูลของผูทรงคุณวุฒิ ผูรู ผูที่เปนแบบอยางในการทํางานเพ่ือสังคม ผูที่เปน 

แบบอยางดานวัฒนธรรม จริยธรรม สมาชิกองคกรวิชาชีพ ผูบริหารสถานประกอบการ 
ในองคกร ชุมชนภายนอกที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เปดสอน ผูมีภูมิปญญาทองถิ่น 
ตัวแทนผูปกครอง ศิษยเกา 

ขอ 7. การเพิ่มขอมูลที่นําเขา การวิเคราะห และการรายงานผลที่เปนปจจุบัน ภายในเดือน 
พฤษภาคม ของแตละป 
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2.3-3-1.2  คําส่ังแตตั้ง คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของแตละคณะวิชา แสดงการ 
ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผูรู ผูที่เปนแบบอยางในการทํางานเพ่ือสังคม ผูที่เปน
แบบอยางดานวัฒนธรรม จริยธรรม สมาชิกองคกรวิชาชีพ ผูบริหารสถานประกอบการ ใน
องคกร ชุมชนภายนอกที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เปดสอน ผูมีภูมิปญญาทองถิ่น ตัวแทน
ผูปกครอง ตัวแทนศิษยเกา มารวมเปนกรรมการ 

2.3-3-1.3 สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ของแตละคณะวิชา ในชวง
ปการศึกษา 2549  

2.3-3-1.4 สรุปจํานวน และผลการจัดโครงการบริการวิชาการและ/หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
บูรณาการบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ไปพรอมกับการสรางความสัมพันธที่ดีกับ
องคกรและชุมชนรอบสถาบัน ที่จัดโดยแตละคณะวิชา ในชวงปการศึกษา 2549  

2.3-3-2.1 สรุปจํานวน และผลการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมา
ชวยในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น การเขา
รวมกิจกรรมเสริม หลักสูตร การฝกงานและการปฏิบัติงานในองคกรภายนอก ที่จัดโดยแตละ
คณะวิชา ในชวงปการศึกษา 2549 พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําป
การศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

2.3-3-2.2 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงจํานวน รายชื่อ
คณาจารยในแตละคณะวิชาและรายชื่อวิชา ที่มีการปรับประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
และแผนการสอน (Lesson Plan) เพ่ือเพ่ิมการมีสวนสนับสนุนของบุคคล องคกรและชุมชน
ภายนอก พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของ
มหาวิทยาลัย 

2.3-3-2.3 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงจํานวน รายชื่อ
คณาจารยในแตละคณะวิชา และรายชื่อวิชา ที่ปรับกิจกรรมในการสอนรายวิชา ใหมีการเรียนรู
จากบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก เชน การบรรยายพิเศษ การศึกษานอกสถานที่ การ
สัมภาษณ ฯ 

2.3-3-3.1 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” แสดงจํานวน 
และรายชื่อหลักสูตร ที่มีการกําหนดใหมีการฝกงาน หรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ หรือศึกษาและแกปญหาใหชุมชน 

2.3-3-3.2 สรุปจํานวนและผลการจัดโครงการบริการวิชาการ และ/หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
บูรณาการบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ไปพรอมกับการสรางความสัมพันธที่ดีกับ
องคกรและชุมชนรอบสถาบัน ที่จัดโดยแตละคณะวิชา ในชวงปการศึกษา 2549 

2.3-3-4.1 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance” แสดงการ ติดตาม 
ตรวจสอบกิจกรรม การเรียนการสอนระดับรายวิชา ที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน 
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2.3-3-4.2 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” สวนที่แสดงการ
เชื่อมโยงการรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Course Performance”  ไปติดตามตรวจสอบ 
เพ่ือพิจารณาระดับหลักสูตร 

2.3-3-4.3 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Student Folio” สวนที่แสดงขอมูลการสํารวจ 
และสัมภาษณนิสิต นักศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากบุคคล 
องคกรและชุมชนภายนอก และประโยชนที่นักศึกษาไดรับ 

2.3-3-4.4 สรุปจํานวน และผลการจัดโครงการบริการวิชาการ และ/หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือบูรณา
การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ไปพรอมกับการสรางความสัมพันธที่ดีกับองคกร และ
ชุมชนรอบสถาบัน ที่จัดโดยแตละคณะวิชา ในชวงปการศึกษา 2549 

2.3-3-5.1 แผนการประชุมและปฏิทินการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง ของแตละคณะวิชา เพ่ือปรับปรุงระดับการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอก เทียบกับฉบับเดิมของแตละคณะวิชา 

2.3-3-5.2 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” สวนที่แสดงการ
ปรับปรุงหลักสูตร (Curriculum) ตามผลการประเมินหลักสูตร และ print-out การรายงานผล 
(report) จากฐานขอมูล “Course Performance” สวนที่แสดงการปรับปรุงรายวิชา (Course) 
ของแตละคณะ 

2.3-3-5.3 โครงการ/กิจกรรม และ/หรือแผนการดําเนินงานของแตละคณะวิชา แสดงการปรับเพ่ิม และ/
หรือ ปรับปรุงโครงการบริการวิชาการ และ/หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือบูรณาการบริการ
วิชาการ การพัฒนานักศึกษา ไปพรอมกับการสรางความสัมพันธที่ดีกับองคกร และชุมชนรอบ
สถาบัน ในชวงทายปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2549 

2.3-3-5.4 ผังแสดง Conceptual Design ฉบับปรับปรุงของระบบฐานขอมูล Course Performance, 
Curriculum Performance, และ Student Folio เทียบกับผังแสดง Conceptual Design ฉบับกอน
ปรับปรุง แสดงการเพ่ิมสวนของการรายงานสารสนเทศ ที่รองรับการพิจารณาติดตามการใช การ
ประเมิน การปรับปรุง หลักสูตร (Curriculum) และ/หรือรายวิชา (Course) ของแตละคณะ 

2.3-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 
การสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และ
ตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับ
ปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 
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ตัวบงชีท้ี ่2.4 :   จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
ชนิดของตวับงชี ้:  ปจจัยนําเขา  
 

เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥ +10% หรือ ≤ -10 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

6 – 9.99 % และ -6 – (-9.99)% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99) -5.99 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2549 จํานวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 17.57 คิด

เปน - 9.55% ของเกณฑมาตรฐาน  
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 2.4 : จํานวนนักศึกษาเตม็เวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา” ไวที่  -10% ถึง  +10% ตามเกณฑ สกอ. (2.4-2-ป)  

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบนั 
2 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
2.4-2-1  รายการคาํนวณจํานวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมดเม่ือปรับคามาเปนปรญิญาตร ี

ของแตละคณะวิชา สาขาวชิา และภาพรวมของมหาวทิยาลัย พรอมทั้ง ขอมูลพ้ืนฐาน 
(Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

2.4-2-2  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Faculty Database” สวนที่แสดงจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด ที่ลาศึกษาตอ และที่ปฏิบตัิงานจริง ของแตละคณะวิชา สาขาวิชา และ
ภาพรวมของมหาวิทยาลยั พรอมทั้ง ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 
2549 ของมหาวิทยาลัย 

2.4-2-3  รายการคํานวณเกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจํา ของสถาบัน พรอมทั้ง ขอมูล
พ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวทิยาลัย 

2.4-2-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.4 : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา” ใน
ตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตวับงชี ้(PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏบิัติการประจําป
งบประมาณ 2549 (ฉบบัปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลยันานา หนาที่ 20-23 
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ตัวบงชีท้ี ่2.5 :   สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตร ีปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา  

ชนิดของตวับงชี ้:  ปจจัยนําเขา 
  

เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวจิัย 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 
รอยละ 1-39 หรือ วุฒิ 
ปริญญาเอกอยูระหวาง 
รอยละ 40-59 แต วุฒิ
ปริญญาตรี มากกวา 
รอยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง รอยละ 40-59 
และ  
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ นอยกวารอยละ 5  
หรือ  
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา หรือเทากับรอยละ 
60 และ  
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา รอยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอก
มากกวา หรือเทากับ 
รอยละ 60 และ  
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับ
หรือ นอยกวารอยละ 5  

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2549 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา คิดเปน  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา รอยละ 
65.05 และ จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 4.68  
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจํา
ที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา” ไวที่อาจารยประจําวุฒิปริญญา
เอก > 50% และอาจารยประจํา วุฒิปริญญาตรี < 5% (2.5-3-ป)  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
2.5-3-1  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Faculty Database” สวนที่แสดงจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา วุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา และจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมทั้ง 
ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

2.5-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) 
ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 
2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 

 
ตัวบงชีท้ี ่2.6 :   สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
ชนิดของตวับงชี ้:  ปจจัยนําเขา  
 
เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวจิัย  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันอยูระหวาง  
รอยละ 1 – 44  
หรือ ผูดํารงตาํแหนงระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกันอยู ระหวาง
รอยละ 45 - 69  
แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 
ขึ้นไปนอยกวารอยละ 30  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน
อยูระหวาง รอยละ 45 – 69 และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไปเทากับหรือ
มากกวารอยละ 30  
หรือ  
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน
มากกวา หรือเทากับรอยละ 70 และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไปนอยกวา 
รอยละ 30  

1. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันมากกวา 
หรือเทากับ รอยละ 
70 และ  
2. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ รศ. ขึ้นไป
เทากับหรือมากกวา 
รอยละ 30  

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2549 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย คิดเปน รวมผูดํารงตาํแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รอยละ 70.68 และผู
ดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป รอยละ 40.10  
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การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 2.6 : สัดสวนของอาจารยประจํา

ที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย” ไวที่ รวมผูดํารงตําแหนง 
ผศ. รศ. และ ศ. > 60% ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป > 10% (2.6-3-ป)  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
2.6-3-1  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Faculty Database” สวนที่แสดงจํานวน 
  อาจารยประจําทั้งหมดที่ไมมีตําแหนงวิชาการ ที่มีตําแหนง ผศ ที่มีตําแหนง รศ ที่มีตําแหนง ศ  
  และจํานวนอาจารยประจํา รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมทั้ง ขอมูลพ้ืนฐาน  
  (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 
2.6-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ท่ี 2.6 : สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัว
บงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง 
กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 

 
ตัวบงชีท้ี ่2.7 :   มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย  
ชนิดของตวับงชี ้:  กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  

1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเก่ียวของไดปฏิบัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพ  
3. มีการกํากับดูแลการปฏบิัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพ  
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏบิัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพ  
5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทาํผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2549 สถาบัน มีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้  

 1.  สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวลายลักษณอักษร เชน กําหนดจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย มหาวิทยาลัยนานา (2.7-3-1.1) 
 2.  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเก่ียวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เชน โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม (2.7-3-2.1) สงเสริมใหคณาจารยใชจรรยาบรรณเปนแนวปฏิบัติงานในโครงการดานการเรียนการ
สอน วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาตนเองในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
2550 และ ประจําปงบประมาณ 2551 (2.7-3-2.2) การปฏิบัติงานตามตารางการอยูเวรประจําหอพัก ซึ่ง
สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณขอ 7 (2.7-3-2.3) 
 3.  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เชน ติดตามการมีสวนรวมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานจังหวัด (2.7-3-3.1) ติดตามการพัฒนาตนเอง ทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ เจตคติ 
ตาม competency matrix (2.7-3-3.2) ติดตามการปฏิบัติหนาที่ตามตารางการอยูเวรประจําหอพัก (2.7-3-
3.3) รวมทั้ง มีการประเมินผลปฏิบัติงานในรอบป ที่ครอบคลุมประเด็นเรื่องจรรยาบรรณ (2.7-3-3.4) 
 4.  มีระบบในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เชน แนวปฏิบัติกรณีขาดการไปมีสวน
รวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานจังหวัด (2.7-3-4.1) กรณีไมทําหนาที่ตามตารางการอยูเวร
ประจําหอพัก (2.7-3-4.2) กรณีไมตรงตอเวลาในการปฏิบัติงานประจําวัน (2.7-3-4.3) 
 5.  มีการดําเนินการวางแผน ปองกันหรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ เชน มี
คณะกรรมการวัดผลพิจารณาการตัดเกรด (2.7-3-5.1) กําหนดใหมีการสรุปผลการดําเนินโครงการ ภายใน 2 
สัปดาหหลังส้ินสุดโครงการ (2.7-3-5.2) การสงเสริมใหคณาจารยตรวจสอบการทํางานของตนเอง ดวย
ตนเอง ปการศึกษาละ 2-3 คร้ัง อยางสมํ่าเสมอ (2.7-3-5.3) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 2.7 : มีกระบวนการสงเสริมการ
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย” ไวที่ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (2.7-3-ป) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
2.7-3-1.1  จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มหาวิทยาลัยนานา 
2.7-3-2.1  สรุปโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
2.7-3-2.2 รายงานการประชุมคณาจารย เรื่อง การสงเสริมใหคณาจารยใชจรรยาบรรณเปนแนวปฏิบัติงาน 

ในโครงการดานการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา
ตนเองในแผนปฏิบัติการประจําป 

2.7-3-2.3  สรุปผลการปฏิบัติงานตามตารางการอยูเวรประจําหอพัก ซึ่งสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณขอ 7 
2.7-3-3.1  สรุปผลการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานในจังหวัด 
2.7-3-3.2  สรุปผลการติดตามการพัฒนาตนเอง ทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ เจตคติ ตาม competency matrix 
2.7-3-3.3  สรุปผลการปฏิบัติงานตามตารางการอยูเวรประจําหอพัก 
2.7-3-3.4  สรุปการประเมินผลปฏิบัติงานในรอบป ที่ครอบคลุมประเด็นเรื่องจรรยาบรรณ 
2.7-3-4.1  แนวปฏิบัติกรณีขาดการไปมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานในจังหวัด 
2.7-3-4.2  แนวปฏิบัติกรณีไมทําหนาที่ตามตารางการอยูเวรประจําหอพัก 
2.7-3-4.3  แนวปฏิบัติกรณีไมตรงตอเวลาในการปฏิบัติงานประจําวัน 
2.7-3-5.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการวัดผล เรื่อง การพิจารณาการตัดเกรด 
2.7-3-5.2 แฟมรวมสรุปการประเมินผลการจัดทุกโครงการ กิจกรรม ตามวัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของโครงการกิจกรรม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน ภายใน 2 สัปดาหหลังเสร็จ
สิ้นโครงการ 

2.7-3-5.3 สรุปผลการสงเสริมใหคณาจารยตรวจสอบการทํางานของตนเองดวยตนเอง ปการศึกษาละ 2-3 
คร้ังอยางสมํ่าเสมอ 

2.7-3-ป เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.7 : มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัย
นานา หนาที่ 20-23 

 
ตัวบงชีท้ี ่2.8 :   มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 

การสอน  
ชนิดของตวับงชี ้:  กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ  
 1.  มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวจัิยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
 2.  มีกลไกการบริหารวชิาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวตักรรมใหม ๆ ในดานการเรียน
การสอน 
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 3.  มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 4.  มีผลงานวจัิยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการ
เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 
 5.  มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2549 สถาบัน มีผลงานผาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
1.  มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรมการเรียนการสอน เชน นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย สวนที่แสดงการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน (2.8-3.1.1) 
โครงการพัฒนาอาจารยเพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (2.8-3-1.2) 

2.  มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียน
การสอน เชน นโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย สวนที่แสดงการกําหนดใหอาจารยคิดคนพัฒนา
นวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน (2.8-3-2.1) แผนการจัดสรรทรัพยากรการเงิน เพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคประจําปงบประมาณ 2550 และ2551 (2.8-3-2.2) การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ เพ่ือกําหนดใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน (2.8-3-2.3) การ
ประชุมคณะกรรมการวิจัย เพ่ือกําหนดใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆในดานการเรียนการสอน 
(2.8-3-2.4) การประชุมคณะกรรมการภาควิชา เพ่ือกําหนดใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดาน
การเรียนการสอน (2.8-3-2.5) Printout แสดงตัวอยางงานวิจัย และนวัตกรรมการเรียนการสอน (2.8-3-2.6) 
Printout ขอความแสดงความยินดี และรายงานการประชุมคณาจารย วาระที่แสดงความยินดีเม่ืออาจารยมี
ผลงานวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนโดดเดน (2.8-3-2.7) 

3.  มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา (2.8-3-3.1) 
4.  มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน (2.8-3-4.1) และมีการแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดาน

การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ (2.8-3-4.2) 
5.  มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เชน การ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภาควิชาและแหลงฝกที่สนใจ (2.8-3-5.1) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
เครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต (2.8-3-5.2) 
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การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 2.8 : มีระบบและกลไกสนับสนุน

ใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน”  มีการดําเนินการ 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน 
สกอ. (2.8-3-ป) 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
2.8-3.1.1  นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย สวนที่แสดงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดาน

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
2.8-3-1.2  โครงการพัฒนาอาจารยเพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
2.8-3-2.1  นโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย สวนที่แสดงการกําหนดใหอาจารยคิดคนพัฒนา

นวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน 
2.8-3-2.2  แผนการจัดสรรทรัพยากรการเงิน เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  
2.8-3-2.3  บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วาระที่แสดงการกําหนดใหอาจารยคิดคนพัฒนา

นวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน 
2.8-3-2.4  บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิจัย วาระที่แสดงการกําหนดใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรม

ใหมๆ ในดานการเรียนการสอน 
2.8-3-2.5  บันทึกการประชุมคณะกรรมการภาควิชาที่แสดงการกําหนดใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรม 
  ใหมๆ ในดานการเรียนการสอน 
2.8-3-2.6  Printout แสดงตัวอยางงานวิจัย และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
2.8-3-2.7  Printout ขอความแสดงความยินดี และรายงานการประชุมคณาจารย วาระที่แสดงความยินดี

เม่ืออาจารยมีผลงานวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนโดดเดน 
2.8-3-3.1  แผนการจัดสรรทรัพยากรการเงิน เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2.8-3-4.1  รายงานการวิจัยการเรียนการสอน 
2.8-3-4.2  สรุปการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน 
2.8-3-5.1  สรุปผลการประชุมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภาควิชาและแหลงฝกที่สนใจ 
2.8-3-5.2  สรุปผลการประชุมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต 
2.8-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.8 : มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 
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ตัวบงชีท้ี ่2.9 :   รอยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป  

ชนิดของตวับงชี ้:  ผลผลติ  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 - รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2549 รอยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป เทากับ 95%  
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 2.9 : รอยละของบัณฑติระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป” ไวที่รอยละ 90 (2.9-3-ป)  

 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
2.9-3-1  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Graduates Database” สวนที่แสดงจํานวน

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ 
หลังสําเร็จการศึกษา พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 
ของมหาวิทยาลัย 

2.9-3-2  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Graduates Database” สวนที่แสดงจํานวน
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data 
Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

2.9-3-3  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Graduates Database” สวนที่แสดงจํานวน
บัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 

2.9-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา 
หนาที่ 20-23 



ราง SAR สกอ ปการศึกษา 2549    
สําหรับประกอบการฝกอบรมรุน 2 วัน  หนาท่ี 46 ของ 121 หนา 

ตัวอยางSARมหาวิทยาลัยนานา_26_11_50.doc 11/27/2007 - 10:30 AM 

 

ตัวบงชีท้ี ่2.10 :   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ  
ชนิดของตวับงชี ้:  ผลผลติ  
เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1-รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือน เทากับหรือสูงกวาเกณฑ 

กพ. 

รอยละ 75–รอยละ 99 ไดรับ
เงินเดือน เทากับหรือสูงกวา

เกณฑ กพ. 

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน 
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2549 รอยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ไดรบัเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 
เทากับ 97.7%  
 

การบรรลุเปาหมาย 
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกาํหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที่ไดรบัเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ” ไวที่ 100% (2.10-3-ป) 
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 

2 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
2.10-3-1  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Graduates Database” สวนที่แสดง 1. 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตาม
เกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 2. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และ
ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data 
Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

2.10-3-2  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Graduates Database” สวนที่แสดงจํานวน
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ
หลังสําเร็จการศึกษา 

2.10-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไป
ตามเกณฑ” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัย
นานา หนาที่ 20-23 
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ตัวบงชีท้ี ่2.11 :   ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  
ชนิดของตวับงชี ้:  ผลผลติ  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน  
เฉลี่ยอยูระหวาง 1-2.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน  
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50–3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2549 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต เทากับ 4.14  
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 2.11 : ระดับความพึงพอใจของ
นายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต” ไวที่ > 3.5 (2.11-3-ป) 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
2.11-3-1   print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Curriculum Performance” สวนที่แสดงผล

การติดตามสํารวจระดับความพึงพอใจ ของนายจาง ผูประกอบการและผูใช บัณฑิต (เทียบจาก
คา 5 ระดับ) แยกตามรายหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา คณะวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 

2.11-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต”  
   ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 
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ตัวบงชีท้ี ่2.12 :    รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเรจ็การศึกษาในรอบ 5 ป ที ่
   ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ  
   คุณธรรม จรยิธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน 
   สิ่งแวดลอมในระดับชาตหิรือนานาชาติ  
 

ชนิดของตวับงชี ้:  ผลผลติ  
 

เกณฑการประเมิน เฉพาะสถาบันทีเ่นนการผลิตบัณฑิตและวิจยั : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.003 –  
รอยละ 0.015 

รอยละ 0.016 –  
รอยละ 0.029 

1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 และ 
2. นักศึกษาบณัฑิตศึกษาและศษิยเกาที่ไดรับรางวัลจาก
ผลงานวิจัยและหรือ วิทยานิพนธมากกวาหรือเทากับรอยละ 
0.060  หมายเหต ุกรณีไดตามขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาได
คะแนน 2 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2549 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมา
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรมและดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ เทากับ  0.056% และรอยละของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ เทากับ 0.026%  
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ที่ 2.12 โดยกําหนดรอยละของ
นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ > 0.030 % และรอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษยเกา ที่ไดรับรางวัลจาก
ผลงานวิจัยและหรือ วิทยานิพนธ > 0.060 % (2.12-3-ป) 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
2.12-3-1.1 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Graduates Database” สวนที่แสดงรายชื่อ

และจํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ที่ไดรับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติแยกตามดานวิชาการวิชาชีพ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม ดานกีฬา สุขภาพ ดานศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง
ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Student Folio” สวนที่แสดงรายชื่อและ
จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด ทุกระดับการศึกษา ที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง
ระดับชาติหรือนานาชาติ แยกตามดานวิชาการวิชาชีพ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานกีฬา 
สุขภาพ ดานศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอม พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data 
Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Student Folio” สวนที่แสดงรายชื่อและ
จํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปจจุบันที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ จากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ 
พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Graduates Database” สวนที่แสดงรายชื่อ
และจํานวนศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดท่ีไดรับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ จากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ 
พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

2.12-3-1.1 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Student Folio” สวนที่แสดงสรปุจํานวนนกัศกึษา
ปจจุบัน ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา แยกตามระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) ระดับอนุปริญญา (ภาค
พิเศษ) ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) 
ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) พรอม
ทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

2.12-3-1.2 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Graduates Database” สวนที่แสดงสรุป
จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา แยกตาม
ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน 
(Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

2.12-3-1.3 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Student Folio” สวนที่แสดงรายชื่อและ
จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบัน ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด พรอมทั้ง
ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 
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print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Graduates Database” สวนที่แสดงรายชื่อ
และจํานวนศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด พรอมทั้ง
ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

2.12-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.12 : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาใน 
รอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม  
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ” 
ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 
20-23 

 
ตัวบงชีท้ี ่2.13 :   รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบณัฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที ่

ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ (เฉพาะ
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจยั)  
 

ชนิดของตวับงชี ้:  ปจจัยนําเขา  
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 50 – รอยละ 69 รอยละ 70 – รอยละ 89 มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2549 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑติศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรกึษา

วิทยานิพนธทีท่ําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เทากับ 94.3 %  
 

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 2.13 : รอยละของอาจารยประจํา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัตเิปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธทีท่ําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ” ไว
ที่ 90% (2.13-3-ป) 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
2.13-3-1 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Faculty Database” แสดงจํานวนอาจารย 

ประจําระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ทํา
หนาที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ของแตละคณะวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

2.13-3-2 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Faculty Database” แสดงจํานวนอาจารย
ประจําระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) ของแตละคณะวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอม
ทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

2.13-3-ป เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.13 : รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติ
เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก 
(KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 
(ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 

ตัวบงชีท้ี่ 3.1 :   มีการจัดบริการแกนักศกึษาและศิษยเกา  
ชนิดของตวับงชี้ :  กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
 1.  มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที ่1  
 2.  มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนกัศึกษา  
 3.  มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวติของนักศึกษา  
 4.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  
 5.  มีบริการขอมูลขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอนักศึกษาและศษิยเกา  
 6.  มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศษิยเกา  
 7.  มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป  
 8.  นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศษิยเกา  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ  
 1.  มีการจัดทําสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ตั้งแตชวงที่มีการปฐมนิเทศ
นักศึกษา เชน โครงการปฐมนิเทศ (3.1-3-1.1) รายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นป
ที่ 1 (3.1-3-1.2) และนําเสนอผลการสํารวจตอที่ประชุมฝาย, ประชุมประจําเดือนและนําเสนอในไตรมาส 
(3.1-3-1.3) 
 2.  มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา เชน 
โครงการจัดซ้ือหนังสือตําราเพ่ือใชศึกษาคนควาในหองสมุด (3.1-3-2.1) โครงการจัดหาคอมพิวเตอรเพ่ือ
การศึกษา (3.1-3-2.2) โครงการจัดหาโสตทัศนูปกรณเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน (3.1-3-2.3) โครงการ
พัฒนาระบบ Internet (3.1-3-2.4) โครงการพัฒนาหอพักเปนแหลงเรียนรู (3.1-3-2.5)  
 3.  มีการจัดการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  
  3.1   หอพัก สิ่งแวดลอม เชน โครงการ big cleaning day the way to Happiness (3.1-3-3.1)  

โครงการชาวหอสดใสหอพักสุดสวย (3.1-3-3.2) 
3.2 บริการอนามัย เชน โครงการพัฒนาหองปฐมพยาบาล (3.1-3-3.3) โครงการนักศึกษา 

แข็งแรงปลอดภัยใสใจดูแลสุขภาพ (3.1-3-3.4) 



ราง SAR สกอ ปการศึกษา 2549    
สําหรับประกอบการฝกอบรมรุน 2 วัน  หนาท่ี 53 ของ 121 หนา 

ตัวอยางSARมหาวิทยาลัยนานา_26_11_50.doc 11/27/2007 - 10:30 AM 

 

  3.3 สถานที่ออกกําลังกาย เชน การบริการหองออกกําลังกาย(3.1-3-3.5) 
  3.4 หองเรียน เชน แผนการปรับปรุงอาคารสถานที่และหองเรียน (3.1-3-3.6) 
  3.5 มีการจัดระบบการจัดจําหนายอาหาร (3.1-3-3.7) 
  3.6 ความปลอดภัย เชน โครงการภัยใกลตัวกฎหมายใกลใจ (3.1-3-3.8) 
  3.7 ทุนการศึกษาและทุนกูยืม เชน โครงการสงเสริมสนับสนุนดานทุนการศึกษาและเงินกูเพ่ือ 

การศึกษา(3.1-3.3.9) 
 4.  มีการจัดบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา เชน โครงการนวัตกรรมระบบอาจารยที่
ปรึกษา (3.1-3-4.1) โครงการพัฒนาทักษะชีวิต (3.1-3-4.2) 
 5.  มีการจัดบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน โครงการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ (3.1-3-5.1) โครงการพัฒนาฐานขอมูล (3.1-3-5.2) โครงการศิษยเกา (3.1-3-5.3) 

6. มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  (3.1-3-6.1) 
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการบางเรื่องเปนประจําทุกป เชน คําส่ังแตงตั้งกรรมการ

ตรวจสอบติดตาม (3.1-3-7.1) รายงานการวิจัยความพึงพอใจตอการใหบริการของฝายบริการทางการศึกษา 
(3.1-3-7.2) และรายงานผลการสํารวจ เพ่ือประเมินคุณภาพชีวิตของนักศึกษา (3.1-3-7.3)  
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 3.1 : มีการจัดบริการแก
นักศึกษาและศิษยเกา” ไวที่ระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (3.1-3-ป) 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
3.1-3-1.1  กําหนดการแนะนํานักศึกษาในโครงการปฐมนิเทศ  
3.1-3-1.2  รายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
3.1-3-1.3 บันทึกการประชุมฝายบริการการศึกษา ของแตละคณะวิชา แสดงผลการสํารวจความตองการ

จําเปนของนักศึกษาชัน้ปที่ 1 
บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร ของแตละคณะวิชา ประจําเดือน แสดงผลการสํารวจ
ความตองการจําเปนของนักศึกษาชัน้ปที่ 1 
บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร ของแตละคณะวิชา ประจําไตรมาส แสดงผลการสํารวจ
ความตองการจําเปนของนักศึกษาชัน้ปที่ 1 

3.1-3-2.1  โครงการจัดซ้ือหนังสือตําราเพ่ือใชศึกษาคนควาในหองสมุด 
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3.1-3-2.2  โครงการจัดหาคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 
3.1-3-2.3  โครงการจัดหาโสตทัศนูปกรณเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
3.1-3-2.4  โครงการพัฒนาระบบ Internet 
3.1-3-2.5  โครงการพัฒนาหอพักเปนแหลงเรียนรู 
3.1-3-3.1  โครงการ big cleaning day the way to Happiness 
3.1-3-3.2  โครงการชาวหอสดใสหอพักสุดสวย 
3.1-3-3.3  โครงการพัฒนาหองปฐมพยาบาล 
3.1-3-3.4  โครงการนักศกึษาแข็งแรงปลอดภัยใสใจดูแลสุขภาพ 
3.1-3-3.5  การบริการหองออกกําลังกาย 
3.1-3-3.6  แผนการปรับปรุงอาคารสถานที่และหองเรียน 
3.1-3-3.7  โครงการปรับปรุงการจัดจําหนายอาหาร 
3.1-3-3.8  โครงการภัยใกลตวักฎหมายใกลใจ 
3.1-3-3.9  โครงการสงเสริมสนับสนุนดานทุนการศึกษาและเงินกูเพ่ือการศึกษา 
3.1-3-4.1  โครงการวิจัยนวัตกรรมระบบอาจารยทีป่รึกษา 
3.1-3-4.2  โครงการพัฒนาทักษะชีวติ 
3.1-3-5.1  โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
3.1-3-5.2  โครงการพัฒนาฐานขอมูล 
3.1-3-5.3  โครงการศิษยเกา 
3.1-3-6.1  โครงการธุรกิจสุขภาพ 
3.1-3-7.1 คําส่ังแตงตั้งกรรมการตรวจสอบติดตามการใหบริการของฝายบริการทางการศึกษา ของแตละ

คณะวิชา 
3.1-3-7.2  รายงานการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของฝายบริการทางการศึกษา ของแตละคณะ 

วิชา สาขาวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set)  
ประจําปการศกึษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

3.1-3-7.3 รายงานผลการสํารวจเพ่ือประเมินคุณภาพชีวติของนักศึกษา ของแตละคณะวิชา สาขาวิชา 
และภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําป
การศึกษา 2549 ของมหาวทิยาลัย 

3.1-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 3.1 : มีการจัดบริการแกนักศกึษาและศษิยเกา” ในตารางสรุปตวับงชี้
หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบตักิารประจําปงบประมาณ 
2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของมหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 
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ตัวบงชีท้ี่ 3.2 :   มีการสงเสรมิกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ  
    ของบัณฑติที่พึงประสงค  
ชนิดของตวับงชี้ :  กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
 1.  มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสยัทศันของสถาบนัและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 2.  มีการสงเสริมใหสถาบนัและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยาง
นอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้  
  -   กิจกรรมวิชาการ 

-   กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
-   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
-   กิจกรรมนันทนาการ 
-   กิจกรรมสงเสริมศิลปวฒันธรรม  

 3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยวิทยาลัยและองคการ
นักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา 
 4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดําเนินงานผาน 4 ระดับ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 1.  มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย เชน โดย
กําหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 (3.2-3-1.1) และ 2551 (3.2-3-1.2) มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางครอบคลุมทุกประเภทอยางเหมาะสมทุกโครงการที่
เสนอ โดยผานการพิจารณาจาก ชมรม สโมสร กลุมงานกิจกรรมนักศึกษาฯ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
ผูอํานวยการ และนําใหคณะกรรมการบริหารงบประมาณเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (3.2-3-1.3) 
รวมทั้งจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยสโมสรนักศึกษาและชมรมไดจัดทําโครงการโดยมีการระบุคุณลักษณะ
ของผูเขารวมกิจกรรม เปาหมายของจํานวนผูเขารวมกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรม วิธีการ
ดําเนินการ และการประเมินผล อยางชัดเจน (3.2-3-1.4) มีการกําหนดนโยบายและดําเนินการใหนักศึกษา
เขารวมโครงการ/  กิจกรรมที่เปนการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (3.2-3-1.5)  
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 2.  มีการสงเสริมใหวิทยาลัยและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใน 5 ประเภท ดังนี้  
  2.1 กิจกรรมวิชาการ เชน โครงการมหาวิทยาลัย วิชาการ (3.2-3-2.1) โครงการเรียนรูการทํา  

Website และการเรียนรูการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการทําวิจัยของนักศึกษา (3.2-3-2.2)  
2.2 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและ 

สาธารณสุขทักษิณสัมพันธ คร้ังที่ 17 (3.2-3-2.3) โครงการอุดมศึกษาสัมพันธครั้งที่3 
(3.2-3-2.4) โครงการรวมพลังรักษสุขภาพและวัฒนธรรม (3.2-3-2.5) 

  2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม เชน โครงการคายอาสาพัฒนา (3.2-3-2.5) 
โครงการวิทยาลัยสวยดวยมือเรา (3.2-3-2.6) โครงการระลึกพระคุณพอ (3.2-3-2.7) 

  2.4 กิจกรรมนันทนาการ เชน กิจกรรม Freshy  Night Party (3.2-3-2.8) โครงการสะพานสู 
ดวงดาว (3.2-3-2.9) โครงการสุขสันตวันปใหม (3.2-3-2.10)  

  2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการลอยกระทง (3.2-3-2.11) โครงการสืบสาน 
ประเพณีสงกรานต ปใหมของไทย 2551 (3.2-3-2.12) โครงการระลึกพระคุณครู(3.2-3-2.13) 

 3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยวิทยาลัยและองคการ
นักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา โดยกลุมงานกิจกรรมนักศึกษาฯ มีการจัดทํารายงานผลการจัดโครงการ/
กิจกรรม ทุกกิจกรรม ทั้งที่ดําเนินการโดยวิทยาลัยและสโมสรนักศึกษา โดยการประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม ตามวัตถุประสงค ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการและกิจกรรม/กลุมเปาหมาย งบประมาณ
ดําเนินการ และการใชจายเทียบกับงบประมาณตามแผน พรอมทั้งปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม เชน รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กไทยเนื่องในวันเด็กแหงชาติ ป 
2550 (3.2-3 -3.1) โครงการคายอาสาพัฒนา (3.2-3 -3.2) สังเคราะหผลจากการประเมินแตละโครงการเปน
ผลงานเทียบกับแผนในแบบรายไตรมาส (3.2-3 -3.3) สังเคราะหผลจากการประเมินแตละโครงการเปน
ผลงานเทียบกับการพัฒนาตามลักษณะที่พึงประสงค (3.2-3 -3.4) และนําเสนอตอที่ประชุมวิทยาลัย (3.2-3 -
3.5) และผูปกครองของนักศึกษา (3.2-3 -3.6) 
 4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง เชน ปรับ
เพ่ิมโครงการและงบประมาณในโครงการอนุรักษดนตรีไทยดนตรีสากล (3.2-3-4.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 3.2 : มีการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ ของบัณฑิตที่พึงประสงค” ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. (3.2-3-ป) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
3.2-3-1.1 แผนปฏิบตัิการปการศึกษา 2549 แสดงการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศน

ของมหาวิทยาลัย 
3.2-3-1.2  แผนปฏิบตัิการปการศึกษา 2550 แสดงการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศน 

ของมหาวิทยาลัย 
3.2-3-1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ แสดงรายงานวาระที่พิจารณาจัดสรร

งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางครอบคลุมทุกประเภท อยางเหมาะสม
ทุกโครงการทีเ่สนอโดยผานการพิจารณาจาก ชมรม สโมสร กลุมงานกิจกรรมนักศึกษาฯ รอง
ผูอํานวยการฝายวชิาการ ผูอํานวยการ 

3.2-3-1.4 แผนงานพัฒนานักศึกษาทีส่โมสรนักศึกษาและชมรมไดจัดทําโครงการ โดยมีการระบุ
คุณลักษณะของผูเขารวมกจิกรรม เปาหมายของจํานวนผูเขารวมกิจกรรม ตัวบงชีค้วามสําเร็จ
ของกิจกรรม วิธีการดําเนินการ และการประเมินผลอยางชัดเจน 

3.2-3-1.5  นโยบายที่กําหนดใหนักศึกษาเขารวมโครงการ / กิจกรรม ที่เปนการสงเสริมคุณลกัษณะบัณฑิต 
ที่พึงประสงค 

3.2-3-2.1  โครงการ มหาวิทยาลยั  วิชาการ 
3.2-3-2.2  โครงการเรียนรูการทํา Website และการเรียนรูการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการทําวิจัยของ 

นักศึกษา 
3.2-3-2.3  โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและสาธารณสุขทกัษิณสัมพันธ คร้ังที่ 17 
3.2-3-2.4  โครงการอุดมศึกษาสัมพันธคร้ังที ่3 
3.2-3-2.5  โครงการรวมพลังรักษสขุภาพและวัฒนธรรม 
3.2-3-2.6  โครงการคายอาสาพัฒนา 
3.2-3-2.7  โครงการวิทยาลัยสวยดวยมือเรา 
3.2-3-2.8  โครงการระลกึพระคุณพอ 
3.2-3-2.9  กิจกรรม Freshy Night Party 
3.2-3-2.10  โครงการสะพานสูดวงดาว 
3.2-3-2.11  โครงการสุขสนัตวันปใหม 
3.2-3-2.12  โครงการลอยกระทง 
3.2-3-2.13  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ปใหมของไทย 2551 
3.2-3-2.14  โครงการระลกึพระคุณคร ู
3.2-3-3.1   รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมทุกกิจกรรมทั้งที่ดําเนินการโดยวิทยาลัยและสโมสร 

นักศึกษา โดยการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการและกิจกรรม/กลุมเปาหมาย งบประมาณดําเนินการและการใชจายเทยีบกับ
งบประมาณตามแผน พรอมทั้งปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ  
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3.2-3 -3.2  รายงานผลการจัดโครงการคายอาสาพัฒนา 
3.2-3 -3.3 ตารางสรุปผลการสังเคราะหผลจากการประเมินแตละโครงการเปนผลงานเทียบกับแผนในแบบ 

รายไตรมาส 
3.2-3 -3.4 ตารางสรุปผลการสังเคราะหผลจากการประเมินแตละโครงการเปนผลงานเทียบกับการพัฒนา 

ตามลักษณะที่พึงประสงค 
3.2-3 -3.5  รายงานการประชุม วาระทีแ่สดงการนําเสนอตอที่ประชุมวิทยาลัย 
3.2-3 -3.6  รายงานผลการเขารวมกิจกรรมของนักศกึษาที่สงใหผูปกครองของนักศึกษา 
3.2-3 -4.1  โครงการอนุรักษดนตรีไทยดนตรีสากล และบันทึกขอความแสดงสวนที่ขอปรับเพ่ิม 
3.2-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 3.2 : มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับ

คุณลักษณะ ของบัณฑิตทีพึ่งประสงค” ในตารางสรุปตวับงชี้หลัก (KPI) และตวับงชี้ (PI) ของ
การดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 
2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

ตัวบงชีท้ี่ 4.1 :   มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน 
สรางสรรค  

ชนิดของตวับงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ  
 1.  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบัน
และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาต ิ
 2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศทีเ่ก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ใช
ประโยชนไดจริง  

3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

 4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
 5.  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยทีมี่ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
 6.  มีระบบและกลไกสงเสรมิความรวมมือระหวางนักวจัิยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ  เอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3–4 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลงานผาน 6 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 
1.  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ดังแสดงในคูมือการวิจัยผลิตตําราและผลงาน

วิชาการ ประจําปการศึกษา 2549 (4.1-3-1.1) เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนของมหาวิทยาลัยและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ เชน ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางงานวิจัยและงาน
สรางสรรค เทียบกับเปาหมายตามแผนของมหาวิทยาลัย (4.1-3-1.2) และเทียบกับยุทธศาสตรการวิจัยของ
ชาติ (4.1-3-1.3)  

2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ใชประโยชนไดจริง เชน ฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจัย (4.1-3-2.1) ที่ประกอบดวยการวางแผนผลิต
ผลงานวิจัยที่ประกอบดวยชื่อโครงการ ชื่อผูจัดทํา แหลงทุนภายใน/ภายนอก กําหนดเวลาเผยแพร 
ครอบคลุม 3 ปการศึกษา คือปการศึกษา 2549-2552 (4.1-3-2.2) การจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (4.1-3-2.3)  
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3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค เชน การสงเสริมใหทําโครงการวิจัยตีพิมพเผยแพรและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ตาม
แผนปฏิบัติการของงานวิจัย ผลิตตําราและผลงานวิชาการ ปการศึกษา 2549 (4.1-3-3.1) การเชิญ
ผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษาตามความประสงคของนักวิจัย (4.1-3-3.2) การเชื่อมโยงจาก website ของ
มหาวิทยาลัยไปสูแหลงคนควา ThaiLis (4.1-3-3.3) 

4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย เชน การพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย (4.1-3-
4.1) การพัฒนาทักษะการทําและนําเสนอผลงานวิจัย โดยการฝกอบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายใน
องคกร (4.1-3-4.2) และภายนอกองคกร (4.1-3-4.3) ขอตกลงการผลิตผลงานวิจัยตามความถนัดและความ
สนใจในเกณฑภาระงานของ มหาวิทยาลัย (4.1-3-4.4) 

5.  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน เชน การ
ปรับ เปลี่ยน สลับภาระงานเพื่อสนับสนุนเวลาใหอาจารยที่จัดทํา นําเสนอผลงานวิจัย (4.1-3-5.1) การจัดสรร
เงินทุนสนับสนุนใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการตอบรับจากเวทีประชุมวิชาการในตางประเทศ 
(4.1-3-5.2)  

6.  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม เชน สงเสริมการจัดทํา การนําเสนอผลงานวิจัยรวมกัน ระหวางอาจารยกับบุคคลากรของ
สถานประกอบการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน เทศบาล อบจ. หนวยงาน
เอกชนในพื้นที่ (4.1-3-6.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 4.1 : มีการพัฒนาระบบและ
กลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค”  ใหมีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. (4.1-3-ป) 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
4.1-3-1.1 ระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ดังแสดงในคูมือการวิจัยผลิตตําราและผลงานวิชาการ 

ประจําปการศึกษา 2549  
4.1-3-1.2 ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางงานวิจัยและงานสรางสรรค เทียบกับเปาหมายตามแผน

ของมหาวิทยาลัย 
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4.1-3-1.3 ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางงานวิจัยและงานสรางสรรค เทียบกับยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติ 

4.1-3-2.1  ฐานขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย  
4.1-3-2.2  แผนผลิตผลงานวิจัยที่ประกอบดวยชื่อโครงการ ชื่อผูจัดทํา แหลงทุนภายใน/ภายนอก  

กําหนดเวลาเผยแพร ครอบคลุม 3 ปการศึกษา คือปการศึกษา 2549-2552 
4.1-3-2.3  แผนการจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ  

2549 และ 2550 
4.1-3-3.1  โครงการวจัิย ตีพิมพเผยแพรตามที่แสดงในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ตามแผนปฏิบัติการ 

ของงานวิจัย ผลิตตําราและผลงานวิชาการปการศึกษา 2549 
4.1-3-3.2  สรุปผลการประเมินโครงการการเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ มาใหคําปรึกษาตามความ 

ประสงคของนักวิจัย 
4.1-3-3.3  Printout แสดงตัวอยางการเชื่อมโยงจาก website ของมหาวิทยาลัยไปสูแหลงคนควา 

Compendex ThaiLis สวรส  สปสช WHO,WORLD BANK, NATIONAL ACADEMY PRESS 
4.1-3-4.1  สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย 
4.1-3-4.2  สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาทักษะการทําและนําเสนอผลงานวิจัย โดยการฝกอบรม และการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร 
4.1-3-4.3  สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาทักษะการทําและนําเสนอผลงานวิจัย โดยการฝกอบรมและการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูและภายนอกองคกร 
4.1-3-4.4 ขอตกลงการผลิตผลงานวิจัยตามความถนัดและความสนใจ ในเกณฑภาระงานของมหาวิทยาลัย 
4.1-3-5.1  การปรับ เปลี่ยน สลับภาระงานเพื่อสนับสนุนเวลาใหอาจารยที่จัดทํา นําเสนอผลงานวิจัยใน 

นโยบายการวิจัย ของมหาวิทยาลัย 
4.1-3-5.2  แผนการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการตอบรับจากเวที 

ประชุมวิชาการในตางประเทศ 
4.1-3-6.1 วิทยาลัย โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน เทศบาล อบจ. หนวยงานเอกชนในพื้นที่บันทึก 

ขอตกลงความรวมมือเพ่ือสรางระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
กับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เชน สงเสริมการจัดทํา การนําเสนอ
ผลงานวิจัยรวมกัน ระหวางอาจารยกับบุคคลากรของสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย 

4.1-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 4.1 : มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย 
และงานสรางสรรค” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ใน 
เลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ  
มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 
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ตัวบงชีท้ี่ 4.2 :   มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดของตวับงชี้ :  กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ  
 1.  มีระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการ
นําไปใชประโยชน 
 2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือได
และรวดเร็วทนัตอการใชประโยชน 
 3.  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยงัผูเก่ียวของทัง้ภายในและภายนอก
สถาบัน 
 4.  มีระบบและกลไกการสนบัสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการนํา
ผลงานไปใชประโยชน 
 5.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบตัรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ
งานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 มีผลงานผาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 
 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการ
นําไปใชประโยชน เชน นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย สวนที่แสดงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการ และการนําไปใชประโยชน (4.2-3-1.1) ระบบบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ดังแสดงในคูมือการวิจัย ผลิตตําราและผลงานวิชาการ ประจําปการศึกษา 2549 (4.2-3-1.2) แผน
ผลิตผลงานวิจัยที่ประกอบดวยชื่อโครงการ ชื่อผูจัดทํา แหลงทุนภายใน/ภายนอก กําหนดเวลาเผยแพร
ครอบคลุม 3 ปการศึกษา คือปการศึกษา 2549-2552 (4.2-3-1.3) blog การเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเก่ียวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (4.2-3-1.4) 
 2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือได
และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน เชน การเผยแพรผลการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรู
จากงานวิจัยบน weblog (4.2-3-2.1) แผนการสอนรายวิชาที่แสดงการนําผลการสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยไปใชปรับการเรียนการสอน (4.2-3-2.2) โครงการบริการวิชาการที่แสดงถึงการนําผลการสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยไปใช (4.2-3-2.3) แนวทางการปฏิบัติงานประจําที่แสดงถึงการนําผลการสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยไปปรับใช (4.2-3-2.4) 
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 3.  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเก่ียวของทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน เชน ฐานขอมูลเครือขายนักวิจัยตาม MOU สงเสริมการจัดทําและนําเสนอผลงานวิจัยรวมกัน
ระหวางอาจารย บุคลากรของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน เทศบาล และหนวยงานเอกชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร 
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง ระนอง ภูเก็ต พังงา พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปตตานี  นราธิวาส 
(4.2-3-3.1) 
 4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการนํา
ผลงานไปใชประโยชน เชน MOU แสดงสงเสริมการจัดทํา นําเสนอผลงาน และใชประโยชนจางานวิจัย
รวมกันระหวางอาจารย บุคลากรของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน เทศบาล และหนวยงานเอกชนในพื้นที่
จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง ระนอง ภูเก็ต พังงา พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา 
ปตตานี  นราธิวาส  (4.2-3-4.1) 
 5.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญาตลอดจนการคุมครองสิทธิของ
งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน เชน กลไกการคุมครองสิทธิของงานวิจัย
หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงานและวิทยาลัย ตามนโยบายการวิจัยมหาวิทยาลัย
นานา ปการศึกษา 2549-2552 (4.2-3-5.1) แนวทางการตกลงการแบงผลงานและเอกสารการรับรองผลงาน
ตามนโยบายการวิจัยมหาวิทยาลัยนานา ปการศึกษา 2549-2552 (4.2-3-5.2) เวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพ่ือสงเสริมการจดจดสิทธิบัตรคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรือส่ิงประดิษฐ (4.2-3-5.3) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 4.2 : มีระบบบริหารจัดการ
ความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค” ไวที่ 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (4.2-3-ป) 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
เอกสารหลักฐาน 
4.2-3-1.1 นโยบายการวจัิยของมหาวิทยาลัยสวนทีแ่สดงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน 

สรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนาํไปใชประโยชน  
4.2-3-1.2  ระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ดังแสดงในคูมือการวิจัยผลติตําราและผลงานวิชาการ  

ประจําปการศกึษา 2549 
4.2-3-1.3 แผนผลติผลงานวิจัยที่ประกอบดวยชื่อโครงการ ชื่อผูจัดทํา แหลงทุนภายใน/ภายนอก 

กําหนดเวลาเผยแพร ครอบคลุม 3 ปการศึกษา คือปการศึกษา 2549-2552 
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4.2-3-1.4  printout แสดงตัวอยาง blog การเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคและการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูกับผูเก่ียวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

4.2-3-2.1  printout แสดงตัวอยางการเผยแพรผลการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจาก 
งานวิจัยบน weblog 

4.2-3-2.2  แผนการสอนรายวชิาที่แสดงการนําผลการสังเคราะหความรูจากงานวิจัยเร่ืองไปใชปรบัการเรยีน 
การสอน 

4.2-3-2.3  โครงการบริการวิชาการที่แสดงถึงการนําผลการสังเคราะหความรูจากงานวิจัยไปใช 
4.2-3-2.4  แนวทางการปฏิบตัิงานประจําที่แสดงถึงการนําผลการสังเคราะหความรูจากงานวิจัยไปปรับใช 
4.2-3-3.1 ฐานขอมูลเครือขายเผยนักวจัิยตาม MOU สงเสริมการจัดทําและนําเสนอผลงานวิจัยรวมกัน

ระหวางอาจารย บุคลากรของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน เทศบาล และหนวยงานเอกชนในพื้นที่
จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรธีรรมราช กระบี่ ตรัง ระนอง ภูเก็ต พังงา พัทลุง สงขลา 
สตูล ยะลา ปตตานี  นราธวิาส 

 4.2-3-4.1 MOU แสดงสงเสริมการจัดทํา นําเสนอผลงาน และใชประโยชนจางานวิจัยรวมกนัระหวาง 
อาจารย บุคลากรของโรงพยาบาลรฐัและเอกชน เทศบาล และหนวยงานเอกชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง ระนอง ภูเก็ต พังงา พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา  
ปตตานี  นราธิวาส 

4.2-3-5.1  กลไกการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรือส่ิงประดิษฐหรือนวัตกรรม ดังแสดงในคูมือการวิจัย  
ผลิตตํารา และผลงานวิชาการ ประจําปการศึกษา 2549. 

4.2-3-5.2  แนวทางการตกลงการแบงผลงาน และเอกสารการรับรองผลงานตามนโยบายการวจัิย  
มหาวิทยาลยันานา ปการศกึษา 2549-2552 

4.2-3-5.3  สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรูเพ่ือสงเสริมการจดจดสิทธิบัตรคุมครองสิทธขิองงานวิจัย  
หรือส่ิงประดิษฐ 

4.2-3-ป เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 4.2 : มีระบบบรหิารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค” ใน
ตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตวับงชี ้(PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏบิัติการ
ประจําปงบประมาณ 2550 หนาที่ 20-23 
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ตัวบงชีท้ี ่4.3 :   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 
ตอจํานวนอาจารยประจํา  

ชนิดของตวับงชี ้:  ปจจัยนําเขา  
เกณฑการประเมิน :  
 

1. เกณฑทัว่ไป  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวาง 1 - 16,999.- บาท 17,000.-บาท – 24,999.- บาท มากกวาหรือเทากับ 25,000.- บาท 

 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลติบัณฑิตและวิจัย  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวาง 1 - 54,999.- บาท 55,000.-บาท – 79,999.- บาท มากกวาหรือเทากับ 80,000.-
บาท 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2549 เงินสนับสนุนงานวจัิยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา เทากับ 77,322.18 บาท/คน  
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลเุปาหมาย เพราะมหาวทิยาลยักําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนัตอจํานวนอาจารยประจํา” ไวที่ 60,000 บาท/คน (4.3-2-ป)  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
2 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
4.3-2-1  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Research Database” สวนที่แสดงจํานวน

เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค จากภายในสถาบัน  และภายนอกสถาบัน ของแตละ
คณะวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data 
Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 
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4.3-2-2  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Faculty Database” สวนที่แสดงจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด ที่ลาศึกษาตอ และที่ปฏิบัติงานจริง ของแตละคณะวิชา สาขาวิชา และ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 
2549 ของมหาวิทยาลัย 

4.3-2-3  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Faculty Database” สวนที่แสดงจํานวน
อาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยจากภายในสถาบันและจากภายนอกสถาบัน ของแตละคณะวิชา 
สาขาวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 
ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

4.3-2-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) 
ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 
2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 

 
ตัวบงชีท้ี ่4.4 :   รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด 

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  

ชนิดของตวับงชี ้:  ผลผลติ  
เกณฑการประเมิน :  
 

1. เกณฑทัว่ไป  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 - รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 

 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลติบัณฑิตและวิจัย  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - รอยละ 29 รอยละ 30 – รอยละ 39 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2549 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคทีต่ีพิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธบิัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาตติอ
จํานวนอาจารยประจํา เทากับ 45.1%  
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การบรรลุเปาหมาย 
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 4.4:  รอยละของงานวิจัยและ

งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา” ไวที่รอยละ 50 (4.4-3-ป)  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
4.4-3-1 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Research Database” สวนที่แสดงจํานวน

การเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติ ระดับนานาชาติ จํานวนผลงานที่จด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และจํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ ของ
แตละคณะวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common 
Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

4.4-3-2 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Faculty Database” สวนที่แสดงจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด ที่ลาศึกษาตอ และที่ปฏิบัติงานจริง ของแตละคณะวิชา สาขาวิชา และ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 
2549 ของมหาวิทยาลัย 

4.4-3-ป เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาตแิละ
ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) 
ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 
2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 

 
ตัวบงชีท้ี ่4.5 :    รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal  

หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (เฉพาะ
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจยั)  

ชนิดของตวับงชี ้:  ผลผลติ  
เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - รอยละ 14 รอยละ 15 – รอยละ 19 มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 
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ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2549 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือ

ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา เทากับ 22.5%  
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมายของ “ตวับงชี้ที่ 4.5 : รอยละของบทความวิจัยที่ไดรบัการอางอิง (Citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาตติออาจารยประจํา” ที่กําหนดไวรอยละ 20 
(4.5-3-ป)  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
4.5-3-1 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Research Database” สวนที่แสดง ชื่อเร่ือง 

รายละเอียด และสรุปจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูล 
ของแตละคณะวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน 
(Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

4.5-3-2 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Faculty Database” สวนที่แสดงจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด ที่ลาศึกษาตอ และที่ปฏิบัติงานจริง ของแตละคณะวิชา สาขาวิชา และ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 
2549 ของมหาวิทยาลัย 

4.5-3-ป เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 4.5 : รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (เฉพาะ
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย)” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของ
การดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 
2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 

ตัวบงชีท้ี่ 5.1 :   มีระบบและกลไกในการบริการทางวชิาการแกสังคมตามเปาหมายของ 
สถาบัน  

ชนิดของตวับงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
 1.  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบรกิารวิชาการแกสังคม 
 2.  มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่
กําหนด 
 3.  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวชิาการแกสังคม 
 4.  มีการประเมินผลการปฏบิัติงานตามแผนที่กําหนด 
 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวชิาการแกสังคม  
 6.  มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน 
หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

7.  มีการประเมินสัมฤทธผิลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณาการ 
ระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ ของสถาบัน  
 
เกณฑการประเมิน :  
1. เกณฑทัว่ไป  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลติบัณฑิตและพัฒนาสังคม  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 มีผลงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 
 1.  มีการจัดทํานโยบาย (5.1-3-1.1) แผนกลยุทธ (5.1-3-1.2) และแผนดําเนินงานของการบริการ
วิชาการแกสังคม (5.1-3-1.3) 
 2.  มีคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม (5.1-3-2.1) และมีคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ 
รวมกับงานบริการวิชาการ งานพัฒนาบุคลากร ดําเนินงานแตละโครงการตามแผนที่กําหนด (5.1-3-2.2)  
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 3.  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม เชน คูมือ และแนว
ปฏิบัติในการเขียน การจัดทํา และการบริหารโครงการ (5.1-3-3.1) มีงานพัฒนาบุคลากรใหการสนับสนุน 
อํานวยความสะดวก ในการจัดโครงการบริการวิชาการ (5.1-3-3.2) มีการกําหนดภาระงานของคณาจารย ทั้ง
ภาระงานดานการสอน การวิจัย และการใหบริการวิชาการ (5.1-3-3.3) สนับสนุนใหอาจารยที่สนใจใหบริการ
วิชาการตามความถนัด โดยวิทยาลัยจัดหาโครงการ/ทุนสนับสนุนการบริการทางวิชาการให (5.1-3-3.4) 
สนับสนุนการไปประชุมพัฒนาความรูแกอาจารยเพ่ือสามารถ ใหบริการทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(5.1-3-3.5) จัดใหอาจารยที่มีความรูและประสบการณในการใหบริการวิชาการเปนพ่ีเลี้ยง ถายทอดและชักจูง
อาจารยที่ไมมีประสบการณเขารวมงาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรู (5.1-3-3.6) 
 4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด เชน ประเมินผลดําเนินงานในการบริการทาง
วิชาการเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน และเปาหมายของสถาบัน (5.1-3-4.1) 
 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม เชน นําผลการประเมินโครงการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องตน) (5.1-3-5.1) ซึ่งพบวา มี
จุดออนในดานการศึกษาชุมชน ไปใชประกอบการปรับวิธีการและรายละเอียดการดําเนิน โดยการปรับเพิ่มใน
หลักสูตร เร่ืองการศึกษาขอมูลในชุมชน (5.1-3-5.2)  
 6.  มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับ การเรียนการ
สอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยกลุมงานพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ ทํา
หนาที่รวบรวม วิเคราะหโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ เปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ (5.1-3-6.1) 
และเสนอคณะกรรมการบริหารและคณาจารย เพ่ือรวมวางแผนบูรณาการการบริการทางวิชาการกับ การ
เรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม (5.1-3-6.2) โดยกําหนดเปนเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย และใหแตละภาควิชาจัดทําโครงการบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับ การ
เรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ/ภาควิชา (5.1-3-6.3) 
 7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณาการ
ระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ ของสถาบัน เชน ประเมินสัมฤทธิผลของโครงการ
บริการทางวิชาการเรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ (การรักษาโรค
เบื้องตน) ที่มีตอการเรียนการสอนรายวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องตน และการวิจัยเร่ือง โครงการศึกษา
คุณภาพหนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนเพ่ือขอขึ้นทะเบียนฯ (5.1-3-7.1) จากน้ัน นําผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ ของสถาบัน โดย
พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางวิทยาลัย สปสช และโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือรวมพัฒนาการใหบริการ
สุขภาพ ความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู (5.1-3-7.2) 
 
 การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 5.1 : มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวชิาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน” ไวที่ระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (5.1-3-ป) 

 



ราง SAR สกอ ปการศึกษา 2549    
สําหรับประกอบการฝกอบรมรุน 2 วัน  หนาท่ี 71 ของ 121 หนา 

ตัวอยางSARมหาวิทยาลัยนานา_26_11_50.doc 11/27/2007 - 10:30 AM 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
5.1-3-1.1  นโยบายดานบริการวชิาการ ของมหาวิทยาลัยฯ 
5.1-3-1.2  แผนกลยุทธประจําปงบประมาณ 2549-2552 
5.1-3-1.3  แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2549 และ 2550 ของการบริการวิชาการแกสงัคม 
5.1-3-2.1  คําส่ังแตงตั้ง คณะกรรมการบริการวชิาการแกสังคม 
5.1-3-2.2  คําส่ังแตงตั้ง คณะกรรมการดําเนิน โครงการตามแผนงานแตละแผนที่กําหนด  

ผังโครงสรางการจัดองคกรแสดงงานบริการวิชาการ งานพัฒนาบุคลากร 
5.1-3-3.1  คูมือ และแนวปฏิบตัิในการเขียน การจัดทํา และการบรหิารโครงการ 
5.1-3-3.2 หนาที่ความรบัผิดชอบของงานพัฒนาบุคลากร แสดงการใหการสนับสนุน อํานวยความสะดวก 

ในการจัดโครงการบริการวชิาการ 
5.1-3-3.3 ขอกําหนดภาระงานของคณาจารย ทั้งภาระงานดานการสอน การวิจัย และการใหบริการ

วิชาการ 
5.1-3-3.4 โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการในแผนปฏิบตัิงานประจําป แสดงการสนับสนุนใหอาจารยที่

สนใจใหบริการวิชาการตามความถนัด โดยวิทยาลัยจัดหาโครงการ/ทุนสนับสนุนการบริการทาง
วิชาการให 

5.1-3-3.5 รายงานสรุปการสนับสนุนการไปประชุมพัฒนาความรูแกอาจารยเพ่ือสามารถ ใหบริการทาง
วิชาการไดอยางมีประสิทธภิาพ 

5.1-3-4.1 รายงานสรุปการประเมินผลดําเนินงานในการบริการทางวิชาการเปรียบเทียบกับแผนการ 
ดําเนินงาน ตัวบงชี้ และเปาหมายของสถาบัน 

5.1-3-5.1 สรุปผลการประเมินโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิัติ (การรักษา
โรคเบื้องตน) ซึ่งพบวามีจุดออนในดานการศึกษาชุมชน 

5.1-3-5.2  กําหนดการฝกอบรม แสดงการปรับวธิีการและรายละเอียดการดําเนิน โดยการปรับเพิ่มใน
หลักสูตร เรื่องการศึกษาขอมูลในชุมชน 

5.1-3-6.1 สรุปผลการรวบรวม วิเคราะหโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ เปนภาพรวมของ
มหาวิทยาลยัฯ 

5.1-3-6.2 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณาจารย เรื่อง รวมวางแผนบูรณาการการบริการ
ทางวิชาการกับ การเรียนการสอน การวิจัย และการทาํนุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม 

5.1-3-6.3 นโยบายการบริการวชิาการของมหาวิทยาลัย แสดงรายละเอียดสวนที่กําหนดใหแตละภาควชิา
จัดทําโครงการบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับ การเรียนการสอน หรือการ
วิจัย หรือการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 1 โครงการ/ภาควชิา 
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5.1-3-7.1 สรุปการประเมินผลโครงการบริการทางวชิาการเร่ือง โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาเวชปฏบิัติ (การรักษาโรคเบื้องตน) ทีมี่ตอการเรียนการสอนรายวชิาการ
รักษาพยาบาลเบื้องตน และการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาคุณภาพหนวยบรกิารทีข่ึ้นทะเบียน
เพ่ือขอขึ้นทะเบียนฯ 

5.1-3-7.2  บันทึกขอตกลง เครือขายความรวมมือระหวางวิทยาลยั และ สปสช 
บันทึกขอตกลง เครือขายความรวมมือระหวางวิทยาลยั และโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือรวม
พัฒนาการใหบริการสุขภาพ ความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู (5.1-3-7.2) 

5.1-3-ป เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 5.1 : มีระบบและกลไกในการบริการทางวชิาการแกสังคมตาม
เปาหมายของสถาบัน” ในตารางสรุปตวับงชี้หลัก (KPI) และตวับงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ใน
เลมแผนปฏบิตัิการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบบัปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ 
มหาวิทยาลยันานา หนาที่ 20-23 

 
ตัวบงชีท้ี่ 5.2 :    รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก 

สังคม เปนทีป่รึกษา  เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจํา 

ชนิดตวับงชี้ :   ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน :  
 

1. เกณฑทัว่ไป  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 14 รอยละ 15 - รอยละ 24 มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 

 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลติบัณฑิตและพัฒนาสังคม  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 24 รอยละ 25 - รอยละ 34 มากกวาหรือเทากับรอยละ 35 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2549 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม เปน

ที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา เทากับ 28.28%  
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การบรรลุเปาหมาย 
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกาํหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 5.2 : รอยละของอาจารย

ประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา” ไวที่
รอยละ 30 (5.2-3-ป)  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
5.2-3-1 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Faculty Database” สวนที่แสดงจํานวน 

อาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการวชิาการแกสังคม และจํานวนอาจารยประจําที่เปนที ่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพ ระดับชาต ิ
หรือระดับนานาชาต ิของแตละคณะวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลยั พรอมทั้ง 
ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

5.2-3-2  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Faculty Database” สวนที่แสดงจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด ที่ลาศึกษาตอ และที่ปฏิบตัิงานจริง ของแตละคณะวิชา สาขาวิชา และ
ภาพรวมของมหาวิทยาลยั พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 
2549 ของมหาวิทยาลัย 

5.2-3-ป เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 5.2 : รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบรกิารทาง
วิชาการแกสังคม เปนที่ปรกึษา เปนกรรมการวิทยานพินธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วชิาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา” ในตารางสรุปตัว
บงชี้หลัก (KPI) และตวับงชี ้(PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ 
2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ราง SAR สกอ ปการศึกษา 2549    
สําหรับประกอบการฝกอบรมรุน 2 วัน  หนาท่ี 74 ของ 121 หนา 

ตัวอยางSARมหาวิทยาลัยนานา_26_11_50.doc 11/27/2007 - 10:30 AM 

ตัวบงชีท้ี่ 5.3 :   รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทีต่อบสนอง 
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชมุชน 
ประเทศชาตแิละนานาชาติตออาจารยประจํา  

ชนิดตวับงชี้ :   ผลผลติ  
 

เกณฑการประเมิน :  
 

1. เกณฑทัว่ไป  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 

 
2. เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลติบัณฑิตและพัฒนาสังคม  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 24 รอยละ 25 – รอยละ 39 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2549 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาตติออาจารยประจํา 
เทากับ 36.3%  
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 5.3 : รอยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา” ไวที่รอยละ 35.0 (5.3-3-ป)  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
5.3-3-1 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Services Database” สวนที่แสดงจํานวน

กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ของแตละคณะวิชา 
สาขาวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 
ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

5.3-3-2  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Faculty Database” สวนที่แสดงจํานวน 
อาจารยประจําทั้งหมด ที่ลาศึกษาตอ และที่ปฏิบัติงานจริง ของแตละคณะวิชา สาขาวิชา และ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 
2549 ของมหาวิทยาลัย 

5.3-3-ป เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 5.3 : รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติตออาจารยประจํา” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการ
ดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) 
ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 

 
ตัวบงชีท้ี่ 5.4 :   รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
ชนิดตวับงชี้ :   ผลผลติ  
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 65 – รอยละ 74 รอยละ 75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
 
ผลการดําเนินงาน 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เทากับ 89.9%  
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 5.4 : รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ” ไวที่รอยละ 85.0 (5.4-3-ป)  

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
5.4-3-1 print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Services Database” สวนที่แสดง 1. รอยละ

ของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (จากผลสํารวจของ ก.พ.ร. กรณีสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ) 2. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 
3. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ดานความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
4. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ดานความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก 5. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ดานความพึงพอใจตอคุณภาพการ 
ใหบริการ ในแตละกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ของแตละคณะ
วิชา สาขาวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้ง ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 
ประจําปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

5.4-3-ป เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 5.4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ” ในตารางสรุป
ตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ราง SAR สกอ ปการศึกษา 2549    
สําหรับประกอบการฝกอบรมรุน 2 วัน  หนาท่ี 77 ของ 121 หนา 

ตัวอยางSARมหาวิทยาลัยนานา_26_11_50.doc 11/27/2007 - 10:30 AM 

องคประกอบท่ี 6 การทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชีท้ี ่6.1 :   มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  
ชนิดของตวับงชี ้:  กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
 1.  มีการกําหนดนโยบายทีช่ัดเจนปฏิบตัไิด และมีแผนงานรองรับ 

2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนิน 
กิจกรรมอยางตอเน่ือง 
  3.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืน ๆ 
  4.  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาต ิอาทิ การจัดทํา 
ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทาง 
วิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนนุอยางพอเพียงและตอเน่ือง 

5.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนทีย่อมรับใน 
ระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรอืเวท ี
แสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวชิาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
 มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ  
 1.  มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน ปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ เชน กําหนดนโยบายการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (6.1-3-1.1) และแตละฝาย ภาค งาน รวมนําไปสูการปฏิบัติ ดังโครงการ 
กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (6.1-3-1.2) และประจําปงบประมาณ 2550 (6.1-3-1.3) 

2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน เชน โครงการเตรียม 
ความพรอมสูวิชาชีพ(6.1-3-2.1) โครงการจริยธรรมนอมใจเพ่ือในหลวง (6.1-3-2.2) โครงการศึกษาวิถีชุมชน 
(6.1-3-2.3) และโครงการ กิจกรรม อ่ืนๆ ในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (6.1-3-2.4) และ
ประจําปงบประมาณ 2550 (6.1-3-2.5) ซึ่งไดมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ืองตลอดปการศึกษา 
 3.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืน ๆ เชน โครงการพัฒนาจริยธรรมใน
วิชาจริยศาสตร (6.1-3-3.1) โครงการศึกษาวิถีชุมชน ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวชุมชน 1 (6.1-3-3.2)  
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4.  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
อยางพอเพียงและตอเนื่อง เชน กิจกรรมการบันทึกเทปโทรทัศน รําถวายพระพร 12 สิงหา (6.1-3-4.1) 
โครงการเขารวมประชุมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการพัฒนาการผลิตบัณฑิต (6.1-3-4.2) โครงการ
สืบสานประเพณีสงกรานต ปใหมของไทย  (6.1-3-4.3) โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและสาธารณสุข
ทักษิณสัมพันธ ครั้งที่ 17 (6.1-3-4.4) มีการสรางบรรยากาศ เพ่ือสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน 
โครงการอนุรักษวัฒนธรรมการแตงกายดวยผาไทย (6.1-3-4.5) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 6.1 : มีระบบและกลไกในการ

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม” ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (6.1-3-ป) 
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
6.1-3-1.1  นโยบายการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2549-2552 
6.1-3-1.2  โครงการ กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 
6.1-3-1.3  โครงการ กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 
6.1-3-2.1  โครงการเตรียมความพรอมสูวิชาชีพ 
6.1-3-2.2  โครงการจริยธรรมนอมใจเพือ่ในหลวง 
6.1-3-2.3  โครงการศึกษาวิถีชุมชน 
6.1-3-2.4  โครงการ กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 
6.1-3-2.5  โครงการ กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 
6.1-3-3.1 โครงการพัฒนาจริยธรรม ซึ่งไดมีการดําเนินกิจกรรมบูรณการในการเรยีนการสอนรายวิชาจริยศาสตร 
6.1-3-3.2  โครงการศึกษาวิถีชุมชน ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวชุมชน 1 
6.1-3-4.1  สรุปกิจกรรมการบันทึกเทปโทรทัศน รําถวายพระพร 12 สิงหา 
6.1-3-4.2  สรุปโครงการเขารวมประชุมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการพัฒนา การผลิตบัณฑิต 
6.1-3-4.3  สรุปโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต  
6.1-3-4.4  สรุปโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและสาธารณสุขทักษิณสัมพันธ ครั้งที่ 17 
6.1-3-4.5  สรุปโครงการอนุรักษวัฒนธรรมการแตงกายดวยผาไทย 
6.1-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 6.1 : มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” ในตารางสรุป 

ตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 
(ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 

 
 
 
 



ราง SAR สกอ ปการศึกษา 2549    
สําหรับประกอบการฝกอบรมรุน 2 วัน  หนาท่ี 79 ของ 121 หนา 

ตัวอยางSARมหาวิทยาลัยนานา_26_11_50.doc 11/27/2007 - 10:30 AM 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงชีท้ี ่7.1 :   สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน 
สถาบัน ใหแขงขันไดในระดับสากล  

ชนิดของตวับงชี ้:  กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ  

1. สภาสภาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน  
2. สภาสถาบนัมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ 2 คร้ัง  
3. มีการประชมุกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละคร้ังมีกรรมการ 

เขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภา สถาบันอยางนอย 7 วันกอน
การประชุม  

4. สภาสถาบนัจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑทีต่กลงกัน
ไวลวงหนา  

5. สภาสถาบนัมีการดําเนินงานโดยใชหลกัธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลัก 
ธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย เชน Job Description ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (7.1-3-1.1) การเขารวมจัดทํา
กลยุทธ แผนงาน โครงการ ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (7.1-3-1.2) การพิจารณาใหขอเสนอแนะ 
และรับรองกลยุทธ แผนงาน โครงการ ในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (7.1-3-1.3) 

2.  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน
มากกวาปละ 2 ครั้ง โดยแตงตั้งคณะทํางาน 4 ชุด(7.1-3-2.1) จากนั้น แตละชุดเสนอผลการติดตามเขา
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพรอมกันในการประชุมเดือนกรกฎาคม 2549  ตุลาคม 
2549  มกราคม 2550 เมษายน 2550  โดยแตละครั้งไดสรุปเปนรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักทั้งหมด (7.1-3-2.2) 
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3.  มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จํานวน 12 คร้ัง จากที่กําหนดไว 12 คร้ัง คิดเปนรอยละ
100 ของแผน (7.1-3-3.1) ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมอยางนอย 17 คน จากท้ังหมด 20 คน 
คิดเปนไมนอยกวารอยละ 85 (7.1-3-3.2) โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางนอย 7 วัน
กอนการประชุม (7.1-3-3.3) 

4.  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีตามหลักเกณฑที่ตกลง
กันไวลวงหนา (7.1-3-4.1) 

5.  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร เชน เปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่เก่ียวของ ผูมี
สวนไดสวนเสียภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 7.1 สภาสถาบันมีการดําเนินงาน

โดยใชหลักธรรมาภิบาลทัว่ทั้งองคกร” ไวที่ 4 ขอตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (7.1-3-ป) 
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
7.1-3-1.1  Job Description ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สวนที่แสดงวาคณะกรรมการสภามี

บทบาทสําคญัในการกําหนดทิศทาง ยทุธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลยั 
7.1-3-1.2 สรุปการจัดทําโครงการจัดทํากลยุทธ แผนงาน โครงการ สวนที่แสดงการเขารวมของ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
7.1-3-1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการพิจารณาใหขอเสนอแนะ และ

รับรองกลยุทธ แผนงาน โครงการ 
7.1-3-2.1  รายงานสรุปผลการติดตามงาน เทียบกับเปาหมายที่คณะทํางานแตละชุดจัดทํา  
7.1-3-2.6 รายงานสรุปผลภาพรวมการติดตามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฉบบัเดือนกรกฎาคม 

2549 ตลุาคม 2549 มกราคม 2550 เมษายน 2550 
7.1-3-3.1  ตารางสรุปการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2549 
7.1-3-3.2  ตารางสรุปการเขาประชุมของกรรมการสภา ปการศึกษา 2549 
7.1-3-3.3  หนังสือที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับเอกสารการประชุม 
7.1-3-4.1  ผลการประเมินอธิการบดี ตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 
7.1-3-ป    เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.1 สภาสถาบนัมีการดําเนินงานโดยใชหลกัธรรมาภิบาลทัว่ทั้งองคกร” 

ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนแผนปฏิบตัิการ
ประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบบัปรบัปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 
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ตัวบงชีท้ี่ 7.2 :   ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตวับงชี ้:  กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  

1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึง 

ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.  มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบตัิงานของผูบริหารท่ีชัดเจน และเปนที่ยอมรับใน 

สถาบัน  
3. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการ 

ตามแผนอยางครบถวน  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 
1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได เชน บันทึกรายงานการสัมภาษณ

ผูบริหารระดับสูงเก่ียวกับ “หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงผูบริหารระดับตางๆ” (7.2-
3-1.1) แผนพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารและภาวะผูนําสําหรับผูบริหารระดับตางๆ (7.2-3-1.2) รายงาน
การประเมินตนเองของผูรับการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารและภาวะผูนํา (7.2-3-1.3) ตัวบงชี้และ
เปาหมายของผูบริหารระดับคณบดี หัวหนาภาค ที่ถายโยงจากตัวบงชี้และเปาหมายระดับองคกร และคํา
รับรองการปฏิบัติงาน (7.2-3-1.4)  

2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน รายงานการประเมินโครงการประชุมผูปกครอง แสดงการ
ใหผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับสวัสดิการหอพัก และความเปนอยู (7.2-3-2.1) 
รายงานการประเมินโครงการประชุม 21-24 มิถุนายน แสดงการใหคณาจารยมีสวนรวมในการบริหารและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ ตัวบงชี้ เปาหมาย ทิศทางการปฏิบัติงาน และการออกแบบจัดทํา
โครงการกิจกรรม (7.2-3-2.2) รายงานผลการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรผูบริหารหนวยงานทุก
ระดับ (7.2-3-2.3)บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร วาระที่แสดงการนําสรุปการใชจายเงินเขาพิจารณา 
(7.2-3-2.4) รายงานการเขาเย่ียม และบันทึกผลการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (7.2-3-
2.5) รายงานการควบคุมความเสี่ยง (7.2-3-2.6) 
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3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับใน
สถาบัน เชน รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและสภาสถาบันที่มีตอการบริหารงาน
สถาบันของผูบริหาร (7.2-3-3.1) รางวัลผูบริหารดีเดนของอธิการบดี(7.2-3-3.2) รายงานสรุปผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน (7.2-3-3.3) รายงานสรุปผลการประเมินผลลัพธการปฏิบัติงานตามตัวบงชี้และเปาหมายของ
ผูบริหารระดับคณบดี หัวหนาภาค ที่ถายโยงจากตัวบงชี้และเปาหมายระดับองคกรและคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน (7.2-3-3.4) 

4.  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการ
ตามแผนอยางครบถวน เชน แผนการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร และ Competency ฉบับปรับปรุง ตาม
ผลการประเมิน (7.2-3-4.1) รายงานการประเมินตนเองของผูรับการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารและ
ภาวะผูนํา(7.2-3-4.2) รายงานสรุปจํานวนผูบริหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนํา(7.2-3-4.3) 
รายงานสรุปการพัฒนาตนเองของผูบริหารตาม Competency จํานวนผูบริหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
และภาวะผูนํา(7.2-3-4.4) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 7.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุก
ระดับของสถาบัน” ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (7.2-3-ป) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
7.2-3-1.1  บันทึกรายงานการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงเก่ียวกับ “หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือก

บุคคลเขาสูตําแหนงผูบริหารระดับตางๆ” 
7.2-3-1.2  แผนพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารและภาวะผูนําสําหรับผูบริหารระดับตางๆ 
7.2-3-1.3  รายงานการประเมินตนเองของผูรับการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารและภาวะผูนํา 
7.2-3-1.4 ตัวบงชี้และเปาหมายของผูบริหารระดับคณบดี หัวหนาภาค ที่ถายโยงจากตัวบงชี้และ

เปาหมายระดับองคกร และคํารับรองการปฏิบัติงาน 
7.2-3-2.1 รายงานการประเมินโครงการประชุมผูปกครอง แสดงการใหผูปกครองมีสวนรวมในการบริหาร

และตัดสินใจเก่ียวกับสวัสดิการหอพัก และความเปนอยู 
7.2-3-2.2 รายงานการประเมินโครงการประชุม 21-24 มิถุนายน แสดงการใหคณาจารยมีสวนรวมในการ

บริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ ตัวบงชี้ เปาหมาย ทิศทางการปฏิบัติงาน การ
ออกแบบจัดทําโครงการกิจกรรม 
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7.2-3-2.3  รายงานผลการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรผูบริหารหนวยงานทุกระดับ 
7.2-3-2.4  บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร วาระที่แสดงการนําสรุปการใชจายเงินเขาพิจารณา 
7.2-3-2.5  รายงานการเขาเยี่ยม และบันทึกผลการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
7.2-3-2.6  รายงานการควบคุมความเสี่ยง 
7.2-3-3.1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและสภาสถาบันที่มีตอการบริหารงาน 

สถาบันของผูบริหาร  
7.2-3-3.2  รางวัลผูบริหารดีเดนของอธิการบดี 
7.2-3-3.3  รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
7.2-3-3.4  รายงานสรุปผลการประเมินผลลัพธการปฏิบัติงาน ตามตัวบงชี้และเปาหมายของผูบริหารระดับ 

คณบดี หัวหนาภาคที่ถายโยงจากตัวบงชี้และเปาหมายระดับองคกร และคํารับรองการปฏิบัติงาน 
7.2-3-4.1  แผนการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร และ Competency ฉบับปรับปรุง ตามผลการประเมิน 
7.2-3-4.2  รายงานการประเมินตนเองของผูรับการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารและภาวะผูนํา 
7.2-3-4.3  รายงานสรุปจํานวนผูบริหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนํา 
7.2-3-4.4  รายงานสรุปการพัฒนาตนเองของผูบริหารตาม Competency จํานวนผูบริหารที่ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพและภาวะผูนํา 
7.2-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน” ในตารางสรุปตัว

บงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 

 
ตัวบงชี้ 7.3 :   มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู  
 

ชนิดของตวับงชี้ :  กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
 1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธ
เผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ 
 2.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50 
 3.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
 4.  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  
 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรบัปรุงแผนการจัดการความรู 
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เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ 2549 มีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 
1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู เชน คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการรับผิดชอบงาน KM (7.3-3-1.1) แผนการดําเนินงานการจัดความรูในองคกร ประจําป
งบประมาณ 2549 (7.3-3-1.2) Print out แสดงตัวอยางการส่ือสารในกระดานขอมูลส่ือสารอิเลคทรอนิคเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู (web page) (7.3-3-1.3)โครงการประชุมชี้แจงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับอาจารย 
เจาหนาที่ และนักศึกษา แผนการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร (7.3-3-1.4) 

2.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 ดัง
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดความรูประจําปงบประมาณ 2549 (7.3-3-2.1) 

3.  มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู เชน สรุปผลการติดตามความสําเร็จ 
แยกตามเรื่องที่ระบุความรูอิงขั้นตอนตามกระบวนการในการบริหารจัดการความรู คือ 1. การระบุความรู 2. 
การคัดเลือก การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู 3. การเขาถึงขอมูลเพ่ือสรางเปนความรู และการ
แลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร  
4. การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร 5. การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน 6. การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น (7.3-3-3.1) 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลากรในวิทยาลัยตอการเขารวมกิจกรรม KM (7.3-3-3.2) 

4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู  (7.3-3-4.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ 7.3 : มีการพัฒนาสถาบันสู
องคการเรียนรู” ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (7.3-3-ป) 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
7.3-3-1.1  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน KM 
7.3-3-1.2  แผนการดําเนินงานการจัดความรูในองคกร ประจําปงบประมาณ 2549 
7.3-3-1.3  Print out แสดงตัวอยางการสื่อสารในกระดานขอมูลส่ือสารอิเลคทรอนิคสเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 

(web page) 
7.3-3-1.4  โครงการประชุมชี้แจงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา แผนการ

ประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร 
7.3-3-2.1  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดความรูประจําปงบประมาณ 2549 
7.3-3-3.1  สรุปผลการติดตามความสําเร็จแผนการจัดความรู แยกตามเรื่องที่ระบุความรูอิงขั้นตอนในการ

บริหารจัดการความรู ซึ่งประกอบดวย 1. การระบุความรู 2. การคัดเลือก การรวบรวม การ
จัดเก็บความรู 3. การเขาถึงขอมูลความรูเพ่ือสรางเปนความรู 4.การสรางบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรูในองคกร 5. การกําหนดแนวทางวิธีปฏิบัติงาน 6. การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคใหดียิ่งขึ้น 

7.3-3-3.2  สรุปผลการประมินความพึงพอใจ ของบุคคลากรในวิทยาลัยตอการเขารวมกิจกรรม KM 
7.3-3-4.1  แผนการดําเนินการจัดการความรู ประปงบประมาณ 2550 
7.3-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ 7.3 : มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก 

(KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 
(ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 

 
ตัวบงชีท้ี่ 7.4 :   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว 

ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสทิธิภาพ  
 

ชนิดของตวับงชี้ :  กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
1.  มีการจัดทําแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน เชน  

การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตาํแหนง การ สนับสนุนเขารวมประชุม 
ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏบิัตงิาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ 
มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 3.  มีระบบสวสัดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศทีดี่ใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 
 4.  มีระบบสงเสริมสนับสนนุบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  
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 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
 6.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
เพ่ือใหดีขึ้น  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3–4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ
แรก 

 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลงานผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 
1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

เชน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2549 และ 2550 (7.4-3-1.1) 
2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน 

การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ สนับสนุนเขารวมประชุม 
ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ 
มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ (7.4-3-2.1) แบบสํารวจและผลการ
วิเคราะหการวางแผนพัฒนาตนเองของบุคลากร (7.4-3-2.2) รายงานผลการเขารวมเขารวมประชุม ฝกอบรม
และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ (7.4-3-2.3) รายงานผลการพิจารณาความดีความชอบ (7.4-3-2.4) 

3.  มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข เชน ระเบียบและรายงานผลการจัดสวัสดิการเพ่ือใหบุคลากรทํางานได
อยางมีความสุข (7.4-3-3.1)  

4.  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน เชน รายงานการกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้นและการลาศึกษาตอ (7.4-3-4.1) 

5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ เชน รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ (7.4-3-5.1) 

6.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
เพ่ือใหดีขึ้น (7.4-3-6.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 7.4 : มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธาํรงรักษาไว ใหบุคลากรมีคณุภาพและประสิทธิภาพ” ทีร่ะดับ 5 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. (7.4-3-ป) 
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การประเมินตนเอง 
 คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.  การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
7.4-3-1.1  แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2549 และ 2550  
7.4-3-2.1  ประกาศรบัสมัครบุคคลเขาทํางานตําแหนงตางๆ 
7.4-3-2.2  แบบสํารวจและผลการวเิคราะหการวางแผนพัฒนาตนเองของบุคลากร  
7.4-3-2.3  รายงานผลการเขารวมเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรอืเสนอผลงานทางวิชาการ  
7.4-3-2.4  รายงานผลการพิจารณาความดีความชอบ  
7.4-3-3.1  ระเบียบและรายงานผลการจัดสวัสดิการเพ่ือใหบุคลากรทํางานไดอยางมีความสุข 
7.4-3-4.1  รายงานการกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้นและการลาศึกษาตอ 
7.4-3-5.1  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ 
7.4-3-6.1  รายงานการนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงงาน 
7.4-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.4 : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและ

ธํารงรักษาไว ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัว
บงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง 
กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 

 
ตัวบงชีท้ี่ 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและการวิจยั 
 

ชนิดของตวับงชี ้:  ปจจัยนําเขา  
 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
2.  มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  
3.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
5.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  
6.  มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด  
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เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอ
แรก 

 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลงานผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 
1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ เชน กําหนดนโยบายศกัยภาพดาน

เทคโนโลยี ไวในแผนกลยทุธมหาวิทยาลยันานา  (7.5-3-1.1) 
 2.  มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ เชน โครงการพัฒนาฐานขอมูลมหาวิทยาลัย (7.5-3-2.1) 
 3.  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล เชน แฟมบันทึกการ
บํารุงรักษาวิธกีารและขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล (7.5-3-3.1) 
 4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล เชน ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูล (7.5-4-4.1) 
 5.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล เชน นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงโครงการพัฒนาฐานขอมูลมหาวทิยาลัย (7.5-5-5.1) 
 6.  มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด (7.5-5-6.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐาน 
ขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและการวิจัย” ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (7.5-3-ป) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
7.5-3-1.1  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยนานา   
7.5-3-2.1  โครงการพัฒนาฐานขอมูลมหาวิทยาลยั 
7.5-3-3.1  แฟมบันทึกการบํารุงรักษาวิธีการและขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
7.5-3-4.1  ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
7.5-3-5.1  โครงการพัฒนาฐานขอมูลมหาวิทยาลยั ฉบับปรับปรุงตามผลการประเมิน 
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7.5-5-6.1  การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบนัผานระบบเครือขายกับสาํนักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 

7.5-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน การสอน 
และการวิจัย” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลม
แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัย
นานา หนาที่ 20-23 

 
ตัวบงชีท้ี ่7.6 :    ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม ใน 

การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา  
 

ชนิดของตวับงชี ้:  ผลผลติ  
 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารส่ิงพิมพ  

เว็บไซด นิทรรศการ 
 2.  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยาง
นอย 3 ชองทาง 
 3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมี
การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  
 4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันอยางตอเน่ืองและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดําเนินงานผานระดับ 5  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
1.  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ โดยมีการแสดง

ขาวสารเว็บไซต: www.unana.ac.th เชน การรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษา ปการศึกษา 2550 (7.6-3-1.1) 
รายงานผลการสอบเขาของนักศึกษา (7.6-3-1.2) การใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (7.6-3-1.3) การ
จัดอบรม/ประชุมของมหาวิทยาลัย (7.6-3-1.4) รายละเอียดของมหาวิทยาลัย (7.6-3-1.5) มีการติดประกาศ
ประชาสัมพันธ เชน การรับสมัครงานของลูกจางชั่วคราวพรอมประกาศผล (7.6-3-1.6) รายงานผลการ
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ประชุมผูปกครอง (7.6-3-1.7) รายงานผลระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูเก่ียวของ (7.6-3-1.8) มี
การเผยแพรแผนพับประชาสัมพันธวิทยาลัย (7.6-3-1.9) มีการแสดงขาวสารผานการจัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย (7.6-3-1.10) นิทรรศการผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบป (7.6-3-1.11) มีการ
เผยแพรจดหมายขาวสารความเคลื่อนไหวในวงการวิชาชีพ (7.6-3-1.12) 

2.  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน โดยทั่ว
อยางนอย 3 ชองทาง โดยชองทาง web board (7.6-3-2.1) ชองทางการรับฟงความเห็นในที่ประชุมซึ่งมีภาค
ประชาชนมาเขารวม เชน โครงการประชุมผูปกครองนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 (7.6-3-2.2) 
โครงการเวทีรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองนักศึกษา (7.6-3-2.3) โครงการมหาวิทยาลัยพบประชาชน 
(7.6-3-2.4) การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (7.6-3-2.5) ชองทางจดหมายแจงทุกภาคีที่
เก่ียวของ (7.6-3-2.6) ชองทางการประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุ (7.6-3-2.7) 

3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีงานประชาสัมพันธ วิเทศ
สัมพันธ ศิษยเกา และเครือขายวิชาชีพ รับผิดชอบ (7.6-3-3.1) และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม เชน 
ใชประกอบการพิจารณาปรับแผนกลยุทธ (7.6-3-3.2) การปรับโครงการ (7.6-3-3.3) 

4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน แบบที่เปนทางการ คือ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (7.6-
3-4.1) คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (7.6-3-4.2) คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา (7.6-3-4.3) 
และไมเปนทางการ (7.6-3-4.4) และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ืองและชัดเจน เชน จัดประชุม
รวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง (7.6-3-4.5) 

5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน เชน การจัดประชุมติดตาม
ตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(7.6-3-5.1) คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (7.6-3-5.2) คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา (7.6-3-5.3) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 7.6 : ระดับความสําเร็จในการ
เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา” ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. (7.6-3-ป) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
7.6-3-1.1   Print out จากเว็บไซต: www.unana.ac.th แสดงการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษา ปการศึกษา 2550 
7.6-3-1.2  Print out จากเว็บไซต: www.unana.ac.th แสดงรายงานผลการสอบเขาของนักศกึษา 
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7.6-3-1.3  Print out จากเว็บไซต: www.unana.ac.th แสดงการใหบริการวิชาการ วชิาชีพของมหาวิทยาลัย 
7.6-3-1.4  Print out จากเว็บไซต: www.unana.ac.th แสดง การจัดอบรม/ประชุมของมหาวิทยาลัย 
7.6-3-1.5  Print out จากเว็บไซต: www.unana.ac.th แสดง รายละเอียดของมหาวิทยาลัย 
7.6-3-1.6  ใบประกาศ ประชาสัมพันธ การรับสมัครงานของลูกจางชั่วคราวพรอมประกาศผล 
7.6-3-1.7  ใบประกาศ รายงานผลการประชุมผูปกครอง 
7.6-3-1.8  ใบประกาศ รายงานผลระดับความพึงพอใจของผูรับบรกิาร และผูเก่ียวของ 
7.6-3-1.9  แผนพับประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 
7.6-3-1.10  ขาวสารที่เผยแพรในการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 
7.6-3-1.11  ขาวสารที่เผยแพรในการจัดนิทรรศการผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบป 
7.6-3-1.12  จดหมายขาวสารความเคลือ่นไหวในวงการวิชาชีพ 
7.6-3-2.1  Print out จาก web board แสดงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
7.6-3-2.2  สรุปผลการจัดโครงการประชุมผูปกครองนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 
7.6-3-2.3  สรุปผลการจัดโครงการเวทีรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองนักศกึษา 
7.6-3-2.4  สรุปผลการจัดโครงการมหาวิทยาลัยพบประชาชน 
7.6-3-2.5  รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
7.6-3-2.6  จดหมายขาว ที่สงแจงขาวสารใหทุกภาคทีี่เก่ียวของ 
7.6-3-2.7  หนังสือราชการ ที่วิทยาลัยขอความรวมมือเพ่ือชวยกรุณาประชาสมัพันธทางสถานีวิทย ุ
7.6-3-3.1 รายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชน ที่งานประชาสมัพันธ วิเทศสัมพันธ ศิษยเกา และ

เครือขายวิชาชีพสรุปเสนอเขาเพ่ือพิจารณาในที่ประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมี
การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม เชน ใชประกอบการพิจารณาปรับแผน 

7.6-3-3.2    การปรับแผนกลยุทธ  
7.6-3-3.3    การปรับโครงการ  
7.6-3-4.1   คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
7.6-3-4.2   คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
7.6-3-4.3    คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
7.6-3-4.4    คลังรายชื่อทีป่รึกษาภาคประชาชนในแบบไมเปนทางการ ประจําปการศึกษา 2549 
7.6-3-4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

คณะกรรมการพัฒนานักศกึษา 
7.6-3-5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วาระที่แสดงการจัดประชุมตดิตาม

ตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของมหาวิทยาลัย 
7.6-3-5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร วาระที่แสดงการจัดประชุม

ติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของ
มหาวิทยาลยั 
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7.6-3-5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา วาระที่แสดงการจัดประชุมติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของมหาวิทยาลัย 

7.6-3-ป   เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.6 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี 
สวนรวม ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) 
ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 
2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 

 
ตัวบงชีท้ี ่7.7 :   รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือวิชาชีพใน 

ระดับชาติหรือนานาชาติ  
ชนิดของตวับงชี ้:  ผลผลติ  
เกณฑการประเมิน :  
 

1. เกณฑทัว่ไป  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.1 - รอยละ 0.99 รอยละ 1 – รอยละ 1.99 มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 
 

2. เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลติบัณฑิตและการวิจัย  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 0.1 –  
รอยละ 0.99  

รอยละ 1 –  
รอยละ 1.99  

1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 และ  
2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูที่ไดรับ รางวัลในขอ 1 เปนรางวัลดาน
การวิจัย  
หมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2  

 
ผลการดําเนินงาน 

รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับรางวลัผลงานทางวชิาการหรือวิชาชพีในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
เทากับ 3.6% และรอยละ 65.9 ของผูที่ไดรับรางวัล เปนรางวัลดานการวิจัย 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 7.7 : รอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับรางวลัผลงานทางวชิาการหรือวิชาชพีในระดับชาติหรือนานาชาต”ิ ไวที่รอยละ 2.0 โดยรอยละ 50 ของ
ผูที่ไดรับรางวลั ที่เปนการไดรับรางวัลดานการวิจัย  (7.7-3-ป)  
 
 



ราง SAR สกอ ปการศึกษา 2549    
สําหรับประกอบการฝกอบรมรุน 2 วัน  หนาท่ี 93 ของ 121 หนา 

ตัวอยางSARมหาวิทยาลัยนานา_26_11_50.doc 11/27/2007 - 10:30 AM 

 
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
7.7-3-1  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Faculty Database” สวนที่แสดงจํานวน

อาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ดานการวิจัย ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานอ่ืนๆ ของแตละคณะวิชา สาขาวิชา และ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 
2549 ของมหาวิทยาลัย 

7.7-3-2  print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Faculty Database” สวนที่แสดงจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด ที่ลาศึกษาตอ และที่ปฏิบัติงานจริง ของแตละคณะวิชา สาขาวิชา และ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 
2549 ของมหาวิทยาลัย 
print-out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Supporting Staff Database” สวนที่แสดง
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ที่ลาศึกษาตอ และที่ปฏิบัติงานจริง ของแตละคณะวิชา สาขาวิชา 
และภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้ง ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ประจําป
การศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัย 

7.7-3-ป เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.7 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการ
ดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) 
ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 

 
ตัวบงชีท้ี ่7.8 :   มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
 

ชนิดของตวับงชี ้:  กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน 

ทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรอืลด 
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 
 



ราง SAR สกอ ปการศึกษา 2549    
สําหรับประกอบการฝกอบรมรุน 2 วัน  หนาท่ี 94 ของ 121 หนา 

ตัวอยางSARมหาวิทยาลัยนานา_26_11_50.doc 11/27/2007 - 10:30 AM 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการใน 
การสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข 
ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
 4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3–4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงาน 5 ระดับ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงานใน
สังกัด เชน อธิการบดีเปนประธาน รองอธิการบดี และคณบดี รวมเปนคณะกรรมการ (7.8-3-1.1) มีตัวแทน
ทุกฝายรวมเปนคณะทํางานบริหารความเสี่ยง (7.8-3-1.2) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา ให
ขอเสนอแนะการกําหนดนโยบาย แนวทางในการบริหารความเสี่ยง ในที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (7.8-3-1.3) 
 2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ ปจจัยเสี่ยง โดยแตละฝายรวมกับ
งานในสังกัดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ระบุและลําดับความเสี่ยงใน
ดานตางๆ คือ ความเสี่ยงดานการเงินและงบประมาณ ดานกลยุทธ ดานนโยบาย ดานการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนความเสี่ยงดานปจจัยภายนอก (7.8-3-2.1)  
 3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการใน
การสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข 
ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม พรอมกับแตงตั้งและมอบหมายผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการปองกันและควบคุมความเสี่ยง โดยผูรับผิดชอบแตละความเสี่ยงจัดทําแผนการดําเนินงานควบคุม
ความเสี่ยง (7.8-3-3.1) 
 4.  ผูรับผิดชอบแตละความเสี่ยงดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เชน ปรับการดําเนินงานตาม
โครงการ ปรับเพ่ิมโครงการ ยกเลิกโครงการ(7.8-3-4.1) 
 5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยผูรับผิดชอบแตละความเสี่ยงรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามงานที่รับผิดชอบ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง (7.8-3-5.1)  
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การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 7.8 : มีการนําระบบบริหารความ

เสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา” ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (7.8-3-ป) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
7.8-3-1.1  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอธิการบดีเปนประธาน  
7.8-3-1.2  คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีตัวแทนทุกฝายรวมเปนคณะทํางาน 
7.8-3-1.3 รายงานการประชุมที่แสดงการรวมพิจารณา ใหขอเสนอแนะ และรับรองการกําหนดนโยบาย 

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง ในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
7.8-3-2.1 สรุปการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่ดําเนินการโดยแตละฝายรวมกับงานในสังกัด ครอบคลุม

ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ระบุและลําดับความเสี่ยงใน
ดานตางๆ คือ ความเสี่ยงดานการเงินและงบประมาณ ดานกลยุทธ ดานนโยบาย ดานการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนความเสี่ยงดานปจจัยภายนอก 

7.8-3-3.1 รายงานแสดงแผนบริหารความเสี่ยง โดยในแผนมีมาตรการ แผนปฏิบัติการในการสรางความรู 
ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด 
หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมพรอมผูรับผิดชอบ 

7.8-3-4.1   ผูรับผิดชอบแตละความเสี่ยงดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เชน ปรับการดําเนินงาน 
ตามโครงการปรับเพ่ิมโครงการ ยกเลิกโครงการ  

7.8-3-5.1  สรุปการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามงานที่รับผิดชอบเพ่ือเสนอตอ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7.8-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัย
นานา หนาที่ 20-23 

 
 
 
 
 
 



ราง SAR สกอ ปการศึกษา 2549    
สําหรับประกอบการฝกอบรมรุน 2 วัน  หนาท่ี 96 ของ 121 หนา 

ตัวอยางSARมหาวิทยาลัยนานา_26_11_50.doc 11/27/2007 - 10:30 AM 

ตัวบงชีท้ี ่7.9 :   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชีแ้ละเปาหมายของระดบัองคกรสู 
ระดับบุคคล  

 

ชนิดของตัวบงชี ้:   ผลผลิต  
 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 
2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
3.  มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 
4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของ 

แตละประเด็นยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับหนวยงานใหเชือ่มโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของ
สถาบัน 
 5.  มีการยืนยันวิสัยทศันและประเด็นยทุธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 
 6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตวับงชีแ้ละเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ 
 7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตวับงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  
 8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบรหิาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงานผานระดับ 8  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน โดยมีการกําหนดนโยบาย
ใหมีการประเมินผลหนวยงานที่ครอบคลุมตั้งแตระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา ศูนย และการ
ประเมินผลบุคคลที่ครอบคลุมตั้งแตการประเมินระดับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 
ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา และอาจารย โดยท้ังการประเมินผลหนวยงานและการประเมินผลบุคคล ใช 
Scorecard เปนเครื่องมือวัดความสําเร็จ (7.9-3-1.1) ซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้และเกณฑการใหคะแนนที่ถาย
โยงมาจากตัวบงชี้ และเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธของมหาวิทยาลัย (7.9-3-1.2) มีการแนว
ทางการดําเนินการในการประเมินผลหนวยงานและการประเมินผลบุคคลไวในคูมือการประเมินผลหนวยงาน
และการประเมินผลบุคคล มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2549-2552 (7.9-3-1.3) 
 2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบันทั้งการประเมินผลหนวยงานและการประเมินผลบุคคลไว
ในคูมือการประเมินผลหนวยงานและการประเมินผลบุคคล  ปงบประมาณ 2549-2552 (7.9-3-2.1) 
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 3.  มีการกําหนดตัวบงชี้ และเปาหมายของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจ (7.9-3-3.1) ตามกลยุทธ (7.9-
3-3.2) และตามมาตรการของมหาวิทยาลัย (7.9-3-3.3) โดยบูรณาการจากตัวบงชี้/ตัวชี้วัด และเกณฑการ
ประเมิน/เกณฑการใหคะแนน ของ สมศ สกอ  และ กพร (7.9-3-3.4) 
 4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมการกําหนดกลยุทธ มาตรการท่ี
หนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชา ศูนย รับผิดชอบ (7.9-3-4.1) โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตร/กลยุทธที่เก่ียวของกับความรับผิดชอบของหนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชา ศูนย ใหเชื่อมโยง
กับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (7.9-3-4.2) 
 5.  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ในหนวยงานระดับคณะวิชา 
ภาควิชา ศูนย เชน การรวมออกแบบกลยุทธ มาตรการ ในแผนกลยุทธใหรองรับการนําวิสัยทัศนไปสูการ
ปฏิบัติ  (7.9-3-5.1) 
 6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับ
ตางๆ โดยใหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่ทําไดจริง กับเปาหมายของแตละตัวบงชี้ตาม Scorecard ที่
กําหนดและตกลงกันไวสําหรับการประเมินผลหนวยงานที่ครอบคลุมตั้งแตระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา 
ภาควิชา ศูนย และการประเมินผลบุคคลที่ครอบคลุมตั้งแตการประเมินระดับอธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา และอาจารย (7.9-3-6.1) จากนั้น ใหนําเสนอสรุปผลการ
เปรียบเทียบ ในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทุกไตรมาส (7.9-3-6.2) ตามที่กําหนดไวใน
แนวทางและแผนการดําเนินการในการประเมินผลหนวยงานและการประเมินผลบุคคล ในคูมือการ
ประเมินผลหนวยงานและการประเมินผลบุคคล มหาวิทยาลัยนานา ปงบประมาณ 2549-2552 (7.9-3-6.3) 
แลวใหงานแผนและ QA สังเคราะหเปนภาพรวมของการประเมินผลภายในสถาบัน (7.9-3-6.4) และนําเสนอ
รายงานเพื่อพิจารณาใหคําแนะนํา ความเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  (7.9-3-6.5) 
 7.  มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ เชน ระบบทดแทน
ภาระงานการเรียนการสอน กับการวิจัย และการบริการวิชาการ (7.9-3-7.1) การพิจารณาเพ่ิมการสนับสนุน
เครื่องมือ อุปกรณ กําลังคน ใหหนวยงานที่มีผลงานดีเยี่ยม (7.9-3-7.2) การพิจารณาความดีความชอบ
ประจําป (7.9-3-7.3) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 7.9 : ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตวับงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบคุคล” ไวที่ระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (7.9-3-ป) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
7.9-3-1.1 นโยบายการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย แสดงสวนที่กําหนดใหมีการประเมินผลหนวยงาน

ที่ครอบคลุมตั้งแตระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา ศูนย และการประเมินผลบุคคลท่ี
ครอบคลุมตั้งแตการประเมินระดับอธิการบดีที่สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตัวบงชี้ 
สกอ. ที่ 7.1 การประเมินรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา และ
อาจารย โดยทั้งการประเมินผลหนวยงานและการประเมินผลบุคคลใช Scorecard เปน
เคร่ืองมือวัดความสําเร็จ 

7.9-3-1.2 Scorecard ที่ใชประเมินผลหนวยงาน ตั้งแตระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา ศูนย และ
ประเมินผลบุคคล ตั้งแตระดับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหนาภาควิชา และอาจารย 
เพ่ือแสดงใหเห็นวาประกอบดวยตัวบงชี้และเกณฑการใหคะแนน ที่ถายโยงมาจากตัวบงชี้ และ
เปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

7.9-3-1.3 แนวทางการดําเนินการในการประเมินผลหนวยงานและการประเมินผลบุคคล ในคูมือการ
ประเมินผลหนวยงานและการประเมินผลบุคคลมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2549-2552  

7.9-3-2.1  แผนงานการประเมินผลภายในสถาบันทั้งการประเมินผลหนวยงานและการประเมินผลบุคคลใน 
คูมือการประเมินผลหนวยงานและการประเมินผลบุคคล มหาวิทยาลัยนานา ปงบประมาณ 
2549-2552  

7.9-3-3.1  Matrix วิเคราะหความสอดคลองระหวางตัวบงชี้และเปาหมายของมหาวิทยาลัย เทียบกับพันธกิจ 
7.9-3-3.2  Matrix วิเคราะหความสอดคลองระหวางตัวบงชี้และเปาหมายของมหาวิทยาลัย เทียบกับกลยุทธ 
7.9-3-3.3  Matrix วิเคราะหความสอดคลองระหวางตัวบงชี้และเปาหมายของมหาวิทยาลัย เทียบกับมาตรการ 
7.9-3-3.4  Strategy Map ของมหาวิทยาลัย แสดงการผนวกใชตัวบงชี้/ตัวชี้วัด และเกณฑการประเมิน/ 

เกณฑการใหคะแนน ของ สมศ สกอ และ กพร 
7.9-3-4.1 Strategy Map ของมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยแสดงความครอบคลุมของการกําหนดกลยุทธ 

มาตรการ ที่หนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชา ศูนย รับผิดชอบ 
7.9-3-4.2 Matrix วิเคราะหความสอดคลองระหวางการกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร/

กลยุทธ ที่เก่ียวของกับความรับผิดชอบของหนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชา ศูนย เทียบกับ
เปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

7.9-3-5.1 สรุปโครงการประชุมระดับคณะวิชา ภาควิชา ศูนย การรวมออกแบบกลยุทธ มาตรการ ใน
แผนกลยุทธใหรองรับการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ 

7.9-3-6.1 ตารางสรุปแสดงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่ทําไดจริง กับเปาหมายของแตละตัวบงชี้
ตาม Scorecard ที่กําหนดและตกลงกันไวสําหรับการประเมินผลหนวยงานที่ครอบคลุมตั้งแต
ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา ศูนย และการประเมินผลบุคคลท่ีครอบคลุมตั้งแตการ
ประเมินระดับอธิการบดีรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา และ
อาจารย 
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7.9-3-6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทุกรายไตรมาส สรุปผลการเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานที่ทําไดจริง กับเปาหมายของแตละตัวบงชี้ตาม Scorecard ที่กําหนดและตก
ลงกันไวสําหรับการประเมินผลหนวยงาน และการประเมินผลบุคคล ของแตละฝาย 

7.9-3-6.3 แนวทางและแผนการดําเนินการในการประเมินผลหนวยงานและการประเมินผลบุคคล ในคูมือ
การประเมินผลหนวยงานและการประเมินผลบุคคล มหาวิทยาลัยนานา ปงบประมาณ 2549-
2552  

7.9-3-6.4 รายงานสรุปการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัยที่งานแผนและ QA สังเคราะหเปนภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 

7.9-3-6.5   รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหคําแนะนําความเห็นชอบ
รายงานสรุปการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย ที่งานแผนและ QA สังเคราะหเปนภาพรวม 

7.9-3-7.1    ระบบการทดแทนภาระงานระหวางการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
7.9-3-7.2   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร เร่ืองพิจารณาใหเพ่ิมการสนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณ 

กําลังคนใหหนวยงานที่มีผลงานดีเยี่ยม 
7.9-3-7.3    ผลการพิจารณาความดีความชอบประจําป 
7.9-3-ป     เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.9 : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ

ระดับองคกรสูระดับบุคคล” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการ
ดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) 
ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบงชีท้ี่ 8.1 :   มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวเิคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ 
การเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ชนิดของตวับงชี ้:  กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
 1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 
 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
 3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะห
สถานะทางการเงิน 
 4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงขององคการอยางตอเน่ือง 
 6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 
 7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5–6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 
1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามเปาหมาย

ของแผนกลยุทธ (8.1-3-1.1, 8.1-3-1.2, 8.1-3-1.3, 8.1-3-1.4) 
2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีคณะกรรมการงานบริหารงบประมาณ ดําเนินการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําป จัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ไดรับประจําป ใหเปนไป
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยจัดหาเงินงบประมาณแยกเปน 2 แหลง คือ เงินงบประมาณแผนดินไดรับ
จัดสรร จาก สกอ. (8.1-3-2.1) รวมเงินงบอุดหนุน (8.1-3-2.2) และมีการจัดหาทรัพยากรจากเงินนอก
งบประมาณอีก 1 แหลง ซึ่งประกอบดวยรายรับจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา จากการฝกอบรม 
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ศูนยสงเสริมการพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน คาบริการหองสมุด และคาเชาสถานที่ (8.1-3-2.3) มีการรายงาน
สรุปการติดตามการใชจายเงินรายไตรมาสใหเปนไปตามแผนการใชจายเงินในท่ีประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (8.1-3-2.4) คณะกรรมการการรับ-จายเงินประจําวัน  ทําหนาที่ตรวจสอบเงินสดคงเหลือ
ประจําวัน (8.1-3-2.5) รายงานงบทดลองหนวยเบิกจายรายเดือน จากระบบ GFMIS สงให สตง. ทุกวันที่ 15 
ของเดือน (8.1-3-2.6) 

3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะห
สถานะทางการเงิน โดยใชการรายงานจากฐานขอมูลในระบบ GFMIS อิงรายงานสรุปรายการขอเบิกของ
หนวยงานประจําวัน (8.1-3-3.1) รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลัง รายงานแสดง
รายละเอียดสถานะการเบิกจายเงิน และรายงานสถานะงบประมาณ ณ สัปดาห (8.1-3-3.2) อิงจากงบทดลอง
ประจําเดือน รายงานสถานะงบประมาณ ณ สิ้นเดือน และรายงานแสดงเงินรายไดแผนดินที่จัดเก็บ (8.1-3-
3.3) อิงจากงบทดลองประจําป (8.1-3-3.4) คณะกรรมการงานบริหารงบประมาณ (8.1-3-3.5) ใชการรายงาน
ทางการเงินประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ และใชประกอบการพิจารณาวาง
แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ (8.1-3-3.6)  

4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง โดยจัดทํารายงานการเงิน
ตามระเบียบของทางราชการทุกเดือน เชน งบทดลองหนวยเบิกจายรายเดือน (8.1-3-4.1) รายงานแสดง
สถานการณใชจายงบประมาณจากฐานขอมูลในระบบ GFMIS (8.1-3-4.2)  

5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน และ
ความม่ันคงขององคการอยางตอเน่ือง เชน มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน 
และเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณตามแบบสรุปรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย (8.1-3-
5.1) และรายงานเสนอ สกอ. (8.1-3-5.2) มีการใชขอมูลทางการเงินจากสรุปการใชจายเงินงบประมาณ
จําแนกเปนรายเดือน และหมวดรายจาย มาวิเคราะหตัวบงชี้สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
มหาวิทยาลัย คือ 1. สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา(เต็มเวลาเทียบเทา) 2. คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา
(รอยละของเกณฑปกติ) 3. รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ (8.1-3-5.3)  เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการรวมพิจารณาการทํางานตามแผน และตัดสินใจการใชจายเงิน เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีสถานะทาง
การเงินที่ม่ันคงอยางตอเน่ือง (8.1-3-5.4) 

6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวัน 
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และคณะกรรมการนําเงินสงคลังและเงินฝากธนาคารของสวนราชการ ทําหนาที่
ติดตามการใชจายเงินของหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบและระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (8.1-
3-6.1) มีรายงานผลการตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย เพ่ือใหมีการควบคุม
การใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบของทางราชการ (8.1-3-6.2) รายงานงบทดลอง
หนวยเบิกจายรายเดือน จากระบบ GFMIS สงให สตง. ทุกวันที่ 15 ของเดือน (8.1-3-6.3) 
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7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ(8.1-3-7.1)เชน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมี
มติ ใหนําเงินนอกงบประมาณ มาตอเติมอาคารหอพักในการรับนักศึกษาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
จํานวน 200 คน เนื่องจากเปนสถานการณเรงดวนวิทยาลัยไมไดรับเงินจัดสรรในการดําเนินการคร้ังน้ีจาก
สวนกลาง (8.1-3-7.2) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 8.1 : มีระบบและกลไกในการ
จัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ” ไวที่ระดับ 7 
ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (8.1-3-ป) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
8.1-3-1.1  กลยุทธทางการเงินในแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยนานา 
8.1-3-1.2  เปาหมายตามตัวบงชี้ ที่ใชวัดความสําเร็จของกลยุทธทางการเงินที่กําหนดตามเปาหมายของ

มหาวิทยาลัย 
8.1-3-1.3  ผังแสดงการใชจํานวนและรอยละของเงิน แยกตามมาตรการ กลยุทธ มหาวิทยาลัยนานา 
8.1-3-1.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ  พิจารณาความสอดคลองของกลยุทธทาง

การเงิน และการใชจํานวนและรอยละของเงิน แยกตามมาตรการ กลยุทธ เทียบกับกลยุทธและ
เปาหมายของแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

8.1-3-2.1  ใบจัดสรรแสดงผลการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินจากแหลงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
จาก สกอ. 

8.1-3-2.2  ใบจัดสรรแสดงผลการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินจากแหลงเงินงบอุดหนุนที่ไดรับจัดสรร 
จาก สกอ. 

8.1-3-2.3 ใบเสร็จและบันทึกการรับเงิน แสดงผลการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน จากแหลงเงินนอก
งบประมาณ ไดรับจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกชั้นป ศูนยสงเสริมการพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียน คาบริการจากหองสมุด คาเชาสถานที่ 

8.1-3-2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณารายงานสรุปการติดตามการใช
จายเงินรายไตรมาส ใหเปนไปตามแผนการ ใชจายเงิน 

8.1-3-2.5  Job Description ของคณะกรรมการการรับ-จายเงินประจําวัน และสมุดบันทึกประจําวัน 
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8.1-3-2.6  รายงานงบทดลองหนวยเบิกจายรายเดือน จากระบบ GFMIS สงให สตง. ทุกวันที่ 15 ของเดือน 
8.1-3-3.1  รายงานสรุปรายการขอเบิกของหนวยงานประจําวัน จากฐานขอมูลในระบบ GFMIS 
8.1-3-3.2 รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลัง และรายงานแสดงรายละเอียดการเบิก

จายเงิน และรายงานแสดงสถานะงบประมาณ ณ สัปดาห จากฐานขอมูลในระบบ GFMIS  
8.1-3-3.3 งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ ณ สิ้นเดือน และรายงานแสดงเงินรายไดแผนดินที่

จัดเก็บ จากฐานขอมูลในระบบ GFMIS  
8.1-3-3.4  งบทดลองประจําป จากฐานขอมูลในระบบ GFMIS  
8.1-3-3.5  Job Description ของคณะกรรมการงานบริหารงบประมาณ 
8.1-3-3.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ พิจารณาแนวโนมเงินเหลือจายสุทธิตอ

งบดําเนินการ อิงตามรายงานทางการเงินประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ และใชประกอบการพิจารณาวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ   

8.1-3-4.1  รายงานแสดงสถานะการใชจายเงินงบประมาณ จากฐานขอมูลในระบบ GFMIS 
8.1-3-4.2  รายงานงบทดลองการเบิกจายรายเดือน จากฐานขอมูลในระบบ GFMIS 
8.1-3-5.1 บันทึกรายงานเสนออธิการบดี เร่ือง สรุปรายงานการใชจายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน และ

เงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ตามแบบสรุปรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย
ในสังกัด สกอ. 

8.1-3-5.2  หนังสือรายงานเสนอ สกอ. เรื่อง สรุปรายงานการใชจายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน และเงิน 
นอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ตามแบบสรุปรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยใน
สังกัด สกอ. 

8.1-3-5.3 บันทึกรายงานเสนออธิการบดี เร่ือง สรุปรายงานการวิเคราะหตัวบงชี้สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของมหาวิทยาลัย คือ 1. สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา(เต็มเวลาเทียบเทา) 2. 
คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา(รอยละของเกณฑปกติ) 3. รอยละของเงินเหลือจายสุทธิ
ตองบดําเนินการ) 

8.1-3-5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ เร่ือง การพิจารณาการทํางานตามแผน 
และตัดสินใจการใชจายเงิน เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีสถานะทางการเงินที่ม่ันคงอยางตอเน่ือง อิง
ตามผลการวิเคราะหตัวบงชี้สถานะทางการเงินและความมั่นคงของมหาวิทยาลัย 

8.1-3-6.1 Job Description ของคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จายเงินประจําวัน คณะกรรมการเก็บ
รักษาเงิน และคณะกรรมการนําเงินสงคลังและฝากธนาคาร ของสวนราชการ  

8.1-3-6.2  รายงานผลการตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย  
8.1-3-6.3 รายงานงบทดลองหนวยเบิกจายรายเดือน จากระบบ GFMIS สงให สตง. ทุกวันที่ 15 ของ

เดือน (8.1-3-2.6) 
8.1-3-7.1  รายงานการติดตามการใชจายเงินตามไตรมาส 
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8.1-3-7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาตอเติมอาคารหอพักในการรับ
นักศึกษาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 200 คน 

8.1-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 8.1 : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และ
ตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง 
กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 

 
ตัวบงชีท้ี ่8.2 :   มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน  
ชนิดของตวับงชี ้:  กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
 1.  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน  
 2.  มีผลการวเิคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน  
 3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนในสถาบัน  
 4.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนนอกสถาบัน  
 5.  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 
1.  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน โดยคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยทําหนาที่วิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
จัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย (8.2-3-1.1) 

2.  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน โดยแตละฝายวิเคราะหความ
ตองการใชทรัพยากร เชน งานบริหารวิเคราะหความตองการใชทรัพยากร บุคลากร สถานที่ อุปกรณ 
ยานพาหนะ  (8.2-3-2.1) ฝายวิชาการวิเคราะหความตองการใชอาจารย บุคลากร อาจารยพ่ีเลี้ยงแหลงฝก 
แหลงฝกปฏิบัติงาน หองเรียน หองปฏิบัติการ หุนฝก (8.2-3-2.2) ฝายบริการการศึกษา วิเคราะหความ
ตองการใชเจาหนาที่สนับสนุน หอพัก การจัดจําหนายอาหาร การจัดสวัสดิการนักศึกษา การใหบริการ
หองสมุด หองคอมพิวเตอร และงบประมาณสนับสนุน (8.2-3-2.3) ฝายวิจัยและพัฒนาวิเคราะหความ
ตองการใชงบประมาณสนับสนุนการจัดทําและเผยแพรผลงานวิจัย รวมทั้งการใหบริการทางวิชาการ วิชาชีพ 
ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (8.2-3-2.4) โดยทุกฝาย
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เสนอนําเขาพิจารณาหาขอสรุปรวมกัน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (8.2-3-2.5) 
3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนในสถาบัน เชน การจัดทํา และรวมนิเทศการฝก

ปฏิบัติของนักศึกษา ตาม Master Plan ปการศึกษา 2549 ที่ใชอาจารยจากหลายภาควิชา (8.2-3-3.1) การ
ใชรถติดตามนิเทศการฝกปฏิบัติรวมกัน อิงตามพื้นที่การฝกปฏิบัติของนักศึกษา (8.2-3-3.2) การใช
เจาหนาที่สนับสนุนรวมกัน ระหวางฝายบริหาร กับฝายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย (8.2-3-3.3) 

4.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนนอกสถาบัน เชน การใชเวชภัณฑ วัสดุการแพทย 
พยาบาลวิชาชีพและบุคคลากร ทําหนาที่ครูพ่ีเลี้ยงคอยนิเทศนักศึกษาฝกทักษะทางการพยาบาล ในแหลง
ฝกภาคปฏิบัติ ในโรงพยาบาลนานา  โรงพยาบาลชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชน ชุมชน และหนวยงานตางๆ ทั้ง
ในและนอกเขตจังหวัดที่สถาบันตั้งอยู  ตามแผนการฝกภาคปฏิบัติ ปการศึกษา 2549 (8.2-3-4.1) เงิน
สนับสนุนการวิจัยภายนอก (8.2-3-4.2) เงินสนับสนุนการใหบริการวิชาการ (8.2-3-4.3) เงินสนับสนุนการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (8.2-3-4.4) 

5.  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน ทั้งจากการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (8.2-3-5.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 8.2 : มีการใชทรัพยากรภายใน
และภายนอกสถาบันรวมกนั” ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (8.2-3-ป) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
8.2-3-1.1  Job Description ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สวนที่ทําหนาที่วิเคราะหความ 

ตองการในการใชทรัพยากรของสถาบันเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย 

8.2-3-2.1  ผลการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรที่งานบริหารจัดทําครอบคลุมความตองการใช 
ทรัพยากร บุคลากร สถานที่ อุปกรณ ยานพาหนะ  

8.2-3-2.2 ผลการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรที่ฝายวิชาการจัดทําครอบคลุมความตองการใชอาจารย 
บุคลากร อาจารยพ่ีเลี้ยงแหลงฝก แหลงฝกปฏิบัติงาน หองเรียน หองปฏิบัติการ หุนฝก 
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8.2-3-2.3  ผลการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรที่ฝายบริการการศึกษาจัดทําครอบคลุมความ 
ตองการใชเจาหนาที่สนับสนุน หอพัก การจัดจําหนายอาหาร การจัดสวัสดิการนักศึกษา การ
ใหบริการหองสมุด หองคอมพิวเตอร และงบประมาณสนับสนุน 

8.2-3-2.4  ผลการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรที่ฝายวิจัยและพัฒนาจัดทําครอบคลุมความตองการ 
ใชงบประมาณสนับสนุนการจัดทําและเผยแพรผลงานวิจัย รวมทั้งการใหบริการทางวิชาการ 
วิชาชีพ ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

8.2-3-2.5  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาหาขอสรุปความตองการในการใช 
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

8.2-3-3.1  Master Plan ปการศึกษา 2549 ที่ใชอาจารยจากหลายภาควิชารวมจัดทําและรวมนิเทศการฝก 
ปฏิบัติของนักศึกษา 

8.2-3-3.2 ตัวอยางใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง แสดงตัวอยางการใชรถติดตามนิเทศการฝกปฏิบัติ
รวมกันอิงตามพ้ืนที่การฝกปฏิบัติของนักศึกษา 

8.2-3-3.3 คําส่ังใหลูกจางปฏิบัติหนาที่ในฝายบริหารทั่วไป แสดงตัวอยางการใชเจาหนาที่สนับสนุน
รวมกันระหวางฝายบริหาร กับฝายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

8.2-3-4.1  แผนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ แสดงตัวอยางการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืน 
นอกสถาบัน เชน การใชเวชภัณฑ วัสดุการแพทย พยาบาลวิชาชีพและบุคคลากร ทําหนาที่ครู 
พ่ีเลี้ยงคอยนิเทศนักศึกษาฝกทักษะทางการพยาบาล ในแหลงฝกภาคปฏิบัติ ในโรงพยาบาล
นานา โรงพยาบาลชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชน ชุมชน และหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกเขต
จังหวัดที่สถาบันตั้งอยู 

8.2-3-4.2  โครงการวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยภายนอก 
8.2-3-4.3  โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่ไดรับเงินสนับสนุนการใหบริการวิชาการ 
8.2-3-4.4  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดรับเงินสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
8.2-3-5.1 สรุปผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน ในปการศึกษา 

2549 ทั้งจากการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
8.2-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 8.2 : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน” ใน

ตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 
20-23 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบงชีท้ี่ 9.1 :   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหน่ึงของ 
กระบวนการบริหารการศึกษา  

ชนิดตวับงชี้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 

2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย 
และผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ 
มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพอยางตอเน่ืองเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 

5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล  

ภาควิชา คณะ และสถาบัน 
7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ  
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 

เชน คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549 (9.1-3-1.1) คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา (9.1-3-1.2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (9.1-3-1.3) โครงการสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ ในแผนปฏิบัติการของฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ของ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา ประจําปงบประมาณ 2549 และ 2550 (9.1-3-1.4) และการกําหนดเปาหมายของ
แตละตัวบงชี้ ใหสอดคลองตาม 1. Baseline Data 2. บริบทและสภาพจริง 3. การเปลี่ยนแปลงภายนอก 
(9.1-3-1.5)  
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2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เชน มีการ
กําหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายคุณภาพ (9.1-3-2.1) โดยการมีสวนรวมพิจารณา แนะนํา และใหการ
รับรอง ในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (9.1-3-2.2) จากน้ันคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย นํานโยบายการพัฒนาคุณภาพ และเปาหมายของแตละตัวบงชี้ ไปใชในการ
กําหนดกลยุทธ แลวออกแบบ จัดทํา โครงการ กิจกรรม (9.1-3-2.3) รวมทั้ง นําไปใชเปนกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยเทียบกับเปาหมายของแตละตัวบงชี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (9.1-3-2.4) 

3.  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก เชน ใชมาตรฐานและตัวบงชี้ ที่
พัฒนารวมกับ สกอ. ซึ่งกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัย ใหครอบคลุมและ
สอดคลองกับ มาตรฐาน/องคประกอบคุณภาพของ สมศ. สกอ อีกทั้ง บริบท เอกลักษณ และทิศทางการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย (9.1-3-3.1) โดยครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา 
กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต (9.1-3-3.2) สามารถรองรับการประเมินคุณภาพโดย สมศ. สกอ และ
หนวยงานอ่ืนๆ (9.1-3-3.3) และรองรับการเทียบเคียงระดับ (Benchmarking) (9.1-3-3.4) 

4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเน่ืองเปนประจํา ประกอบดวย 

 4.1    การพัฒนาและการควบคุมคุณภาพ โดยเร่ิมตั้งแตระดับภาพรวมของการรวมผลักดัน    
               วิสัยทัศน  

กลยุทธ ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยใหทุกฝาย ภาค งาน รวมจัดทําราง
รายงานการประเมินตนเอง ตั้งแตตนปการศึกษาอิงตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดเลือก และ
ตั้งใจจะออกแบบ/พัฒนา/ปรับปรุงและนําไปทํางานจริง (9.1-3-4.1)  จากน้ันมีการควบคมุ
คุณภาพในระดับการจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยใหแตละฝาย ภาค งาน พิจารณาทบทวน
แผนปฏิบัติการประจําปไปพรอมกับการพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณถัดไป เพ่ือใหมีและครอบคลุมทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จะนําไปสูการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนางาน ผลลัพธจากการดําเนินงาน และรายการหลักฐาน (9.1-3-4.2) 
แลวมีการควบคุมคุณภาพในระดับโครงการ โดยสงเสริมการพัฒนา/การปรับปรุง
โครงการ กิจกรรม ใหมีวัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ การจัดกิจกรรม และการวัดและ
ประเมินผล ที่ตรงตามเจตนาของตัวบงชี้ เกณฑ และคําอธิบาย (9.1-3-4.3) เชน ปรับ
โครงการสําหรับการดูแลสวัสดิการนักศึกษา ใหเพ่ิมการรับฟงความคิดเห็น และการมี
สวนรวมของผูปกครอง เพ่ือรองรับการพัฒนาและการควบคุมคุณภาพตามตัวบงชี้ สกอ. 
ที่ 3.1, 2.1 และ 7.6 (9.1-3-4.4) 
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  4.2 การตรวจติดตามคุณภาพ โดยเร่ิมตั้งแตการกําหนดนโยบายใหผูรับผิดชอบแตละ 
โครงการ กิจกรรมจัดทํางาน แลววัดและประเมินผลงาน สรุปผลการจัดแตละโครงการ 
ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลุมเปาหมาย การใชจายจริงเทียบกับงบประมาณ
ที่กําหนดในแผน (9.1-3-4.5) จากน้ัน ใหแตละงาน ภาควิชา สังเคราะหสรุปผลการจัดแต
ละโครงการ เปนผลงานรายเดือน รายไตรมาส ของงาน ภาควิชา เพ่ือเทียบกับที่กําหนด
ไวในแผน (9.1-3-4.6) และเพื่อเทียบกับเปาหมายของแตละตัวบงชี้ สมศ. สกอ. ที่แตละ
งาน ภาควิชา รับผิดชอบ (9.1-3-4.7) ตามที่ไดถายโยงมาตามหลักการและแนวทางการ
ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล (9.1-3-4.8) ทั้งน้ี ทุกฝาย
เสนอรายงานสรุปผลงานดังกลาว เขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  จากน้ัน งานแผนและ QA สังเคราะหขอมูลเปนสรุปผลการดําเนินงานราย
ไตรมาสของมหาวิทยาลัย (9.1-3-4.9) และเทียบผลสําเร็จของงานอิงตาม Common 
Data Set และเปาหมายของแตละตัวบงชี้ สมศ (9.1-3-4.10) สกอ (9.1-3-4.11) 

4.3 การประเมินคณุภาพอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป เชน มีการประเมินภายในระดับ
วิทยาลัย โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา 
(9.1-3-4.12)  รวมทั้งการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ (9.1-3-4.13) 

 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยผนวกผลการประเมินภายใน
ระดับวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา  รวมทั้งผล
การประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ.  มาไวใน Strategy Map ประจําปงบประมาณ 2550-2554 ของ
มหาวิทยาลัย (9.1-3-5.1) จากน้ัน ทุกฝาย ภาค งาน พิจารณาเลือก ออกแบบ และกําหนดโครงการ กิจกรรม 
ใหรองรับการนําไปสูความสําเร็จตามแตละมาตรการ (9.1-3-5.2) ซึ่งประกอบดวยโครงการ กิจกรรมที่เปน
การ 1. พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (9.1-3-5.3) 2. ปรับทิศทาง วิธีการ รายละเอียดการดําเนินงาน (9.1-
3-5.4) 3. การริเริ่ม (9.1-3-5.5) 
 6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับ
บุคคล ภาควิชา ฝาย และวิทยาลัย โดยมีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่นําเขาขอมูลแบบ 
Project-based ตามสรุปผลการประเมินโครงการ กิจกรรม (9.1-3-6.1) แลววิเคราะห ประมวลผล และ
รายงานผล (report) เปนแบบ  Common Data Set  สําหรับการรายงาน สมศ.  (9.1-3-6.2) และ Common 
Data Set สําหรับการรายงาน สกอ. (9.1-3-6.3)  ทั้งน้ี การรายงานผลตาม Common Data Set ดังกลาว 
สามารถเชื่อมโยงไปใชการเขียนรายงานการประเมินตนเองสําหรับแตละตัวบงชี้ของ สมศ.  สกอ.  และ
หนวยงานอ่ืนๆ (9.1-3-6.4) 
 7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน เชน เครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยกับตัวแทน
ผูปกครองนักศึกษา (9.1-3-7.1) เครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยกับตัวแทน
ศิษยเกา (9.1-3-7.2) เครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยกับแหลงฝก ชุมชน  
 
 



ราง SAR สกอ ปการศึกษา 2549    
สําหรับประกอบการฝกอบรมรุน 2 วัน  หนาท่ี 110 ของ 121 หนา 

ตัวอยางSARมหาวิทยาลัยนานา_26_11_50.doc 11/27/2007 - 10:30 AM 

ผูใชบัณฑิต (9.1-3-7.3) เครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน
ปกครองทองถิ่น เชน อบจ (9.1-3-7.4)  
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 9.1 : มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา” ไวที่ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน 
สกอ. (9.1-3-ป) 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
9.1-3-1.1  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนานา ปการศึกษา 2549 
9.1-3-1.2  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยันานา ปการศกึษา 2549 
9.1-3-1.3  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยนานา ปการศึกษา 2549 
9.1-3-1.4  โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ ในแผนปฏิบตัิการของฝาย 

แผนงานและประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัย และคณะวิชา ประจําปงบประมาณ 2549 และ 
2550 

9.1-3-1.5 เปาหมายของแตละตวับงชี้ ที่กําหนดใหสอดคลองตาม 1. Baseline Data 2. บริบทและสภาพจริง 
3. การเปลี่ยนแปลงภายนอก 

9.1-3-2.1  นโยบายคุณภาพ มหาวิทยาลัยนานา ปการศึกษา 2549 
9.1-3-2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณา แนะนํา และใหการรับรอง

นโยบายคุณภาพ มหาวิทยาลัยนานา ปการศึกษา 2549 
9.1-3-2.3 กลยุทธ และโครงการ กิจกรรม ที่คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสดุของ

มหาวิทยาลยั นํานโยบายการพัฒนาคุณภาพ และเปาหมายของแตละตัวบงชี้ ไปใชในการ
กําหนด 

9.1-3-2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั พิจารณากํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
นําแผนไปสูการปฏิบตัิ โดยเทียบกบัเปาหมายของแตละตัวบงชี ้

9.1-3-3.1 มาตรฐานตัวบงชี้ เกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัย ในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวทิยาลัย  
ปการศึกษา 2549 แสดงความสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยครอบคลุมและสอดคลองกับ มาตรฐาน/องคประกอบ
คุณภาพของ สมศ. สกอ.  อีกทั้ง บริบท เอกลักษณ และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
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9.1-3-3.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินของมหาวิทยาลยั ในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยั ปการศึกษา 2549 แสดงความครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน 
ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลติ 

9.1-3-3.3 มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินของมหาวิทยาลยั ในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยั ปการศึกษา 2549 แสดงตารางวิเคราะหความสามารถในการรองรับการประเมิน
คุณภาพโดย  สมศ. สกอ. และหนวยงานอื่นๆ  

9.1-3-3.4 มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินของมหาวิทยาลยั ในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยั ปการศึกษา 2549 แสดงตารางวิเคราะหความสามารถในการรองรับการ
เทียบเคียงระดับ (Benchmarking) 

9.1-3-4.1 สรุปโครงการที่จัดเพ่ือการพัฒนาและการควบคุมคุณภาพ โดยการรวมผลักดันวิสัยทัศน กลยุทธ 
ไปสูการปฏิบตัิอยางเปนรูปธรรม โดยใหทุกฝาย ภาค งาน รวมจัดทํารางรายงานการประเมิน
ตนเอง ตั้งแตตนปการศึกษา อิงตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดเลือก และตั้งใจจะออกแบบ/พัฒนา/
ปรับปรุง และนําไปทํางานจริง 

9.1-3-4.2  สรุปโครงการที่จัดเพ่ือการควบคุมคุณภาพในระดับการจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยใหแตละฝาย  
ภาค งาน พิจารณาทบทวนแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณที่เหลอือยูในเดือนกรกฎาคม 
กันยายน  ไปพรอมกับการพิจารณาจัดทําแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณถัดไป เพ่ือใหมี
และครอบคลมุทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จะนําไปสูการปฏิบัติงาน การพัฒนางาน 

9.1-3-4.3 โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ ที่สะทอนการควบคุมคุณภาพในร
ระดับโครงการ โดยสงเสริมการพัฒนา/การปรับปรุงโครงการ กิจกรรม ใหมีวัตถปุระสงค 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ การจัดกิจกรรม และการวัดและประเมินผล ทีต่รงตามเจตนาของตัวบงชี้ 
เกณฑ และคาํอธิบาย 

9.1-3-4.4 รองรอยหลักฐานการปรับโครงการสําหรับการดูแลสวัสดิการนักศึกษา ใหเพ่ิมการรับฟงความ
คิดเห็น และการมีสวนรวมของผูปกครอง เพ่ือรองรับการพัฒนาและการควบคุมคุณภาพตามตวั
บงชี ้สกอ. ที่ 3.1, 2.1 และ 7.6 

9.1-3-4.5 นโยบายคุณภาพ ในสวนการตรวจติดตามคุณภาพ ที่กําหนดใหผูรับผิดชอบแตละโครงการ 
กิจกรรม จัดทํางาน แลววัดและประเมินผลงาน สรุปผลการจัดแตละโครงการ ตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ กลุมเปาหมาย การใชจายจรงิเทียบกบังบประมาณที่กําหนดในแผน 
และตัวอยางการสรุปผลการจัดโครงการ 

9.1-3-4.6 ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่ไดทําจริงรายเดือน รายไตรมาส กับเปาหมายที่กําหนด
ไวในแผน ซึ่งแตละงาน ภาควิชา สังเคราะหสรุปผลการจัดแตละโครงการ เปนผลงาน ของงาน 
ภาควิชา  

9.1-3-4.7 ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่ไดทําจริงรายเดือน รายไตรมาส กับเปาหมายของแตละ
ตัวบงชีข้อง สมศ. สกอ.  ที่แตละงาน ภาควิชา รบัผิดชอบ 
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9.1-3-4.8 ตารางแสดงเปาหมายของแตละตวับงชี้ สมศ.  สกอ. ที่ฝายรับผิดชอบ ตามที่ไดถายโยงมาตาม
หลักการและแนวทาง ของตัวบงชี้ สกอ.  7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

9.1-3-4.9  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณารายงานสรุปผลงานของแตละฝาย 
เทียบกับเปาหมายของแตละตัวบงชี้ สมศ. สกอ. ที่ฝายรับผิดชอบ 

9.1-3-4.10 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานอิงตาม Common Data Set และเปาหมายของ
แตละตวับงชีส้มศ. ในรายงานสรุปผลการดําเนินงานรายไตรมาสของมหาวิทยาลยั ที่สังเคราะห
โดยงานแผนและ QA  

9.1-3-4.11 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานอิงตาม Common Data Set และเปาหมายของ
แตละตวับงชี้ สกอ. ในรายงานสรุปผลการดําเนินงานรายไตรมาสของมหาวิทยาลยั ที่สังเคราะห
โดยงานแผนและ QA 

9.1-3-4.12 รายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลยั โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา 

9.1-3-4.13  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก โดย โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพของ สมศ. 
9.1-3-5.1 Strategy Map ประจําปงบประมาณ 2550-2554 ของมหาวิทยาลัย แสดงการผนวกผลการ

ประเมินภายในระดับวทิยาลัย โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
คณะวิชา ภาควิชา รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ.  

9.1-3-5.2 โครงการ กิจกรรม ที่ทุกฝาย ภาค งาน พิจารณาเลือก ออกแบบ และกําหนด ใหรองรับการ
นําไปสูความสําเร็จตามแตละมาตรการ 

9.1-3-5.3 ตัวอยางโครงการ กิจกรรม ของแตละฝาย ที่เปนโครงการ กิจกรรม ในลักษณะเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

9.1-3-5.4 ตัวอยางโครงการ กิจกรรม ของแตละฝาย ที่เปนโครงการ กิจกรรม ในลักษณะเพ่ือปรับทศิทาง 
วิธีการ รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.1-3-5.5  ตัวอยางโครงการ กิจกรรม ของแตละฝาย ที่เปนโครงการ กิจกรรม ในลักษณะเพ่ือการริเริ่ม 
9.1-3-6.1 Printout แสดงตัวอยางการนําเขาขอมูลแบบ Project-based ตามสรุปผลการประเมินโครงการ 

กิจกรรม จากระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ที่พัฒนามาสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา ฝาย และวทิยาลยั 

9.1-3-6.2 Printout แสดงการรายงานผล (report) เปนแบบ Common Data Set สําหรับการรายงาน สมศ. 
จากระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ที่พัฒนามาสนับสนนุการประกันคุณภาพการศกึษา 

9.1-3-6.3 Printout แสดงการรายงานผล (report) เปนแบบ Common Data Set สําหรับการรายงาน 
สกอ. จากระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ที่พัฒนามาสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
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9.1-3-6.4 Printout แสดงการรายงานผล (report) ตาม Common Data Set ที่สามารถเช่ือมโยงไปใชการ
เขียนรายงานการประเมินตนเองสําหรับแตละตวับงชี้ของ สมศ.  สกอ. และหนวยงานอ่ืนๆ จาก
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ที่พัฒนามาสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1-3-7.1 ชมรม/ขอตกลง/แผนการดําเนินงาน/แนวทางความรวมมือ ตามเครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศกึษาระหวางมหาวิทยาลัยกบัตวัแทนผูปกครองนักศึกษา 

9.1-3-7.2 ชมรม/ขอตกลง/แผนการดําเนินงาน/แนวทางความรวมมือ ตามเครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศกึษาระหวางมหาวิทยาลัยกบัตวัแทนศิษยเกา 

9.1-3-7.3 ชมรม/ขอตกลง/แผนการดําเนินงาน/แนวทางความรวมมือ ตามเครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศกึษาระหวางมหาวิทยาลัยกบัแหลงฝก ชมุชน ผูใชบัณฑิต 

9.1-3-7.4 ชมรม/ขอตกลง/แผนการดําเนินงาน/แนวทางความรวมมือ ตามเครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศกึษาระหวางมหาวิทยาลัยกบัหนวยงานปกครองทองถิ่น เชน อบจ. 

9.1-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา” ในตารางสรุปตวับงชี้หลัก (KPI) และตวับงชี้ (PI) ของการ
ดําเนินงาน ในเลมแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบบัปรับปรุง กรกฎาคม 2549) 
ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 

 
ตัวบงชีท้ี่ 9.2 :   มีระบบและกลไกการใหความรูและทกัษะดานการประกันคุณภาพแก 

นักศึกษา  
ชนิดตวับงชี้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
 1.  มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
 2.  มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 
 3.  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
 4.  นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 
 5.  นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
 6.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และในสวนที่
นักศกึษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 
 7.  มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่
เก่ียวของกับนักศึกษาอยางตอเน่ือง  
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เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 – 5 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 6 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
 มีผลงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ  
 1.  มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา โดยกลุมงานแผนงาน
และประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยจัดโครงการสงเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
นักศึกษา (9.2-3-1.1) เพ่ือ 1. ถายทอดองคความรู ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 2. 
ใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการ ประกันคุณภาพการศึกษา 3. สงเสริมการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง  
 2.  มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการ
กําหนดไวในนโยบายคุณภาพ (9.2-3-2.1) มีการจัดระบบให ทุกกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษามีการ
ประกันคุณภาพ  โดยสงเสริมการพัฒนา/การปรับปรุงโครงการ กิจกรรม ใหมีวัตถุประสงค ตัวชี้วัด
ความสําเร็จการจัดกิจกรรม และใหมีการวัดและประเมินผล ที่ตรงตามเจตนาของตัวบงชี้ เกณฑ และ
คําอธิบาย (9.2-3-2.2) 
 3.  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตั้งแตสนับสนุน
ใหสโมสรและชมรมกิจกรรมของนักศึกษา มีสวนรวมพิจารณาทบทวน เลือก และออกแบบโครงการ กิจกรรม
นักศึกษา เพ่ือนําไปสูผลสําเร็จตามเปาหมาย และตัวบงชี้ สกอ. ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 
3.2, 6.1, และ 9.2 (9.2-3-3.1) สงเสริมใหสโมสรและชมรมกิจกรรมของนักศึกษา จัดทํา และสรุปผลการ
ประเมินโครงการ กิจกรรมนักศึกษา ใหสามารถนําเขาขอมูลแบบ Project-based เพ่ือการวิเคราะห 
ประมวลผล และรายงานผล (report) เปนแบบ Common Data Set สําหรับการรายงาน สมศ และ สกอ 
(9.2-3-3.2) การฝกอบรมตัวแทนสโมสรและชมรมกิจกรรมของนักศึกษา ในเรื่องการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (9.2-3-3.3) และการประเมินคุณภาพภายใน (9.2-3-3.4) การจัดใหมีตัวแทนสโมสรและชมรม
กิจกรรมของนักศึกษา รวมเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือเปนกรรมการสมทบสําหรับการ
ประเมินคุณภาพ ตัวบงชี้ สกอ. ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 6.1, และ 9.2 (9.2-3-3.5) 
 4.  นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 
ดวยการประยุกตใช PDCA ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา โดยเร่ิมตั้งแต 

4.1   ใหผูรับผิดชอบแตละโครงการ กิจกรรม จัดทํางาน แลววัดและประเมินผลงาน สรุปผล
การจัดแตละโครงการ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลุมเปาหมาย การใชจาย
จริงเทียบกับงบประมาณที่กําหนดในแผน (9.2-3-4.1) จากน้ัน ใหแตละสโมสร ชมรม 
สังเคราะหสรุปผลการจัดแตละโครงการ เปนผลงานรายไตรมาส ของสโมสร ชมรม เพ่ือ
เทียบกับที่กําหนดไวในแผน (9.2-3-4.2) และเพื่อเทียบกับเปาหมายของแตละตัวบงชี้ 
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สมศ สกอ  ที่แตละสโมสร ชมรม รวมรับผิดชอบ (9.2-3-4.3) ทั้งน้ี ทุกสโมสร ชมรม 
เสนอรายงานสรุปผลงานดังกลาว เขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ 
รายไตรมาส (9.2-3-4.4)  จากน้ัน สโมสรนักศึกษา รวมกับงานกิจกรรมนักศึกษา และ
งานแผนและ QA สังเคราะหขอมูลเปนสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย (9.2-3-4.5) และเทียบผลสําเร็จของงานอิงตาม Common Data Set และ
เปาหมายของแตละตัวบงชี้ สมศ (9.2-3-4.6)และ สกอ (9.2-3-4.7)  

4.2  มีการการประเมินคุณภาพภายในระดับสโมสรและชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย (9.2-3-4.8) 

4.3 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยผนวกผลการ
ประเมินภายในระดับสโมสรและชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มาผนวกในการ 
พิจารณาเลือก ออกแบบ และกําหนดโครงการ กิจกรรมนักศึกษา ซึ่งประกอบดวยทั้ง
โครงการ กิจกรรมที่เปนการ 1. พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (9.2-3-4.9) 2. ปรับ
ทิศทาง วิธีการ รายละเอียดการดําเนินงาน (9.2-3-4.10) 3. การริเร่ิม (9.2-3-4.11) 

4.4  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ ที่นําเขาขอมูลแบบ Project-based ตามสรุปผลการประเมิน
โครงการ กิจกรรม แลววิเคราะห ประมวลผล และรายงานผล (report) เปนแบบ 
Common Data Set สําหรับการรายงาน สมศ. สกอ. และหนวยงานอ่ืนๆ  (9.2-3-4.12) 

 5.  นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน เชน มีเครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางสโมสรและชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (9.2-3-5.1 
 6.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และในสวนที่
นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน เชน สโมสรนักศึกษา รวมกับงานกิจกรรมนักศึกษา
และงานแผนและQA สังเคราะหขอมูลเปนสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
เทียบผลสําเร็จของงานอิงตาม Common Data Set และเปาหมายของแตละตัวบงชี้ สมศ. (9.2-3-6.1) สกอ. 
(9.2-3-6.2) มีการการประเมินคุณภาพภายในระดับสโมสรและชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย (9.2-3-6.3) การประเมินผลของการจัดใหมี
ตัวแทนสโมสรและชมรมกิจกรรมของนักศึกษา รวมเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือเปน
กรรมการสมทบสําหรับการประเมินคุณภาพ ตัวบงชี้ สกอ. ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 
6.1, และ 9.2 (9.2-3-6.4) 
 7.  มีการนําผลการประเมนิไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่
เก่ียวของกับนักศึกษาอยางตอเน่ือง เชน โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพ่ือสงเสริมใหสโมสรและชมรม
นักศึกษานําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยผนวกผลการประเมินภายในระดับ
สโมสรและชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มาผนวกในการพิจารณาเลือก ออกแบบ และกําหนดโครงการ 
กิจกรรมนักศึกษา ใหมีโครงการ กิจกรรมที่เปนการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (9.2-3-7.1) 
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การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 9.2 : มีระบบและกลไกการให

ความรูและทกัษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา” ไวที่ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (9.2-3-ป) 
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
9.2-3-1.1  สรุปการจัดโครงการสงเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 
9.2-3-2.1 นโยบายคุณภาพ สวนที่แสดงวามีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพ

ไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 
9.2-3-2.2 ตัวอยางโครงการ กิจกรรมนักศึกษา ที่มีการประกันคุณภาพโครงการโดยมีวัตถุประสงค 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ การจัดกิจกรรม และมีการวัดและประเมินผล ที่ตรงตามเจตนาของตัวบงชี้ 
เกณฑ และคําอธิบาย 

9.2-3-3.1 รายงานการประชุมรวมระหวางสโมสรและชมรมนักศึกษา ชมรม QA ของนักศึกษา รวมกับงาน
กิจกรรมนักศึกษา และงานแผนและ QA ของมหาวิทยาลัย เรื่อง ความเห็นนักศึกษาในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมพิจารณาทบทวน เลือก และ
ออกแบบโครงการ กิจกรรมนักศึกษา เพ่ือนําไปสูผลสําเร็จตามเปาหมาย และตัวบงชี้ สกอ. ที่ 
2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 6.1, และ 9.2 

9.2-3-3.2 ตัวอยางสรุปผลการประเมินโครงการ กิจกรรมนักศึกษาท่ีสโมสรและชมรมกิจกรรมของ
นักศึกษา จัดทําตามขอตกลงและแบบฟอรม ที่รวมพิจารณากับงานแผนและ QA เพ่ือให
สามารถนําเขาขอมูลแบบ Project-based เพ่ือการวิเคราะห ประมวลผล และรายงานผล 
(report) เปนแบบ Common Data Set สําหรับการรายงาน สมศ. และ สกอ.  

9.2-3-3.3 สรุปโครงการฝกอบรมตัวแทนสโมสรและชมรมกิจกรรมของนักศึกษา ในเรื่องการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองของสโมสรและชมรมกิจกรรมของนักศึกษา 

9.2-3-3.4 สรุปโครงการฝกอบรมตัวแทนสโมสรและชมรมกิจกรรมของนักศึกษา ในเรื่องการประเมิน
คุณภาพภายใน 

9.2-3-3.5 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน แสดงการจัดใหมีตัวแทนสโมสรและชมรม
กิจกรรมของนักศึกษา รวมเปนกรรมการสมทบสําหรับการประเมินคุณภาพ ตัวบงชี้ สกอ. ที่ 
2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 6.1, และ 9.2 

9.2-3-4.1 ตัวอยางสรุปการจัดโครงการ  กิจกรรมนักศึกษา ที่ผูรับผิดชอบจัดทํางาน แลววัดและ
ประเมินผลงาน สรุปตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กลุมเปาหมาย การใชจายจริงเทียบ
กับงบประมาณที่กําหนดในแผน 
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9.2-3-4.2 รายงานสรุปผลการจัดโครงการ กิจกรรมนักศึกษา ที่สโมสรและชมรมนักศึกษาจัดทําเปนราย
ไตรมาส เพ่ือเทียบกับที่กําหนดไวในแผน 

9.2-3-4.3  รายงานสรุปผลการจัดโครงการ กิจกรรมนักศึกษา ที่สโมสรและชมรมนักศึกษาจัดทําเปนราย 
ไตรมาส เพ่ือเทียบกับเปาหมายของแตละตัวบงชี้ สมศ. สกอ. สภาการพยาบาล ที่แตละสโมสร 
ชมรม รวมรับผิดชอบ 

9.2-3-4.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการเร่ือง การพิจารณารายงานสรุปผลงานราย 
ไตรมาส ของสโมสรและชมรมนักศึกษา 

9.2-3-4.5 สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่สโมสรนักศึกษารวมกับงาน
กิจกรรมนักศึกษา และงานแผนและ QA สังเคราะหขอมูลเปนสรุปรายงาน 

9.2-3-4.6 ตารางเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานอิงตาม Common Data Set และเปาหมายของแตละตัว
บงชี้ สมศ. ในเลมสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่สโมสรนักศึกษา 
รวมกับงานกิจกรรมนักศึกษา และงานแผนและ QA  

9.2-3-4.7   ตารางเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานอิงตาม Common Data Set และเปาหมายของแตละตัวบงชี้ 
สกอ. ในเลมสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สโมสรนักศึกษารวมกับงานง
กิจกรรมนักศึกษาและงานแผนและ QA  

9.2-3-4.8  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ สําหรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสโมสร
และชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

9.2-3-4.9  ตัวอยางโครงการ กิจกรรมนักศึกษา ที่ไดพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยนําผลการ
ประเมินภายในระดับสโมสรและชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มาผนวกในการพิจารณาเลือก 
ออกแบบ และกําหนดวัตถุประสงค กําหนดการ และการวัดและประเมินผลโครงการ 

9.2-3-4.10 ตัวอยางโครงการ กิจกรรมนักศึกษา ที่ไดปรับทิศทาง วิธีการ รายละเอียดการดําเนินงาน 
โดยนําผลการประเมินภายในระดับสโมสรและชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มาผนวกในการ
พิจารณาเลือก ออกแบบ และกําหนดวัตถุประสงค กําหนดการ และการวัดและประเมินผล
โครงการ 

9.2-3-4.11  ตัวอยางโครงการ กิจกรรมนักศึกษา ที่ไดเปนการริเร่ิมการดําเนินงาน โดยนําผลการประเมิน 
ภายในระดับสโมสรและชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มาผนวกในการพิจารณาเลือก 
ออกแบบ และกําหนดวัตถุประสงค กําหนดการ และการวัดและประเมินผลโครงการ 

9.2-3-4.12 ตัวอยาง Printout จากระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยใชระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ที่นําเขาขอมูลแบบ Project-based ตามสรุปผลการ
ประเมินโครงการ กิจกรรม แลววิเคราะห ประมวลผล และรายงานผล (report) เปนแบบ 
Common Data Set สําหรับการรายงาน สมศ. สกอ. และหนวยงานอ่ืนๆ 

9.2-3-5.1 นโยบายคุณภาพ สวนที่แสดงการพัฒนาเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
สโมสรและชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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9.2-3-6.1 ตารางเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานอิงตาม Common Data Set และเปาหมายของแตละตัว
บงชี้ สมศ. ในเลมสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่สโมสรนักศึกษา 
รวมกับงานกิจกรรมนักศึกษา และงานแผนและ QA  

9.2-3-6.2 ตารางเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานอิงตาม Common Data Set และเปาหมายของแตละตัว
บงชี้ สกอ. ในเลมสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่สโมสรนักศึกษา 
รวมกับงานกิจกรรมนักศึกษา และงานแผนและ QA  

9.2-3-6.3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ สําหรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสโมสร
และชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

9.2-3-6.4 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2549 แสดงการจัดใหมี
ตัวแทนสโมสรและชมรมกิจกรรมของนักศึกษา รวมเปนกรรมการสมทบสําหรับการประเมิน
คุณภาพ ตัวบงชี้ สกอ. ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 6.1, และ 9.2 

9.2-3-7.1 สรุปผลการจัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหสโมสรและชมรมนักศึกษา นํา
ผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยผนวกผลการประเมินภายในระดับ
สโมสรและชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มาผนวกในการ พิจารณาเลือก ออกแบบ และ
กําหนดโครงการ กิจกรรมนักศึกษาใหมีโครงการ กิจกรรมที่เปนการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

9.2-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 9.2 : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน 
คุณภาพแกนักศึกษา” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ใน
เลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ 
มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 20-23 

 
ตัวบงชีท้ี่ 9.3 :   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
ชนิดตวับงชี้ :   ผลผลติ  
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
 1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบัน
อยางตอเน่ือง 

2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบนั 
3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

ภายในเวลาทีกํ่าหนด 
4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเน่ือง 

  5.  มีนวตักรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏบิัตทิี่ดีเพือ่การ 
เปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆ 
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เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ  
1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะ 

และมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง เชน แตงตั้งคณะกรรมการ (9.3-3-1.1) และประเมินคุณภาพภายใน และ 
ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย (9.3-3-1.2) อยางตอเน่ืองมาตั้งแตปการศึกษา 2545 (9.3-3-1.3) รวมทั้ง
จัดโครงการสงเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือถายทอด แลกเปลี่ยน องคความรู ใน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหทันการเปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนแปลง
ของ สมศ. สกอ. เพ่ือใหคณาจารยมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา สงเสริมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง (9.3-3-1.4) 

2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
เชน การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามที่อธิบายในคูมือ
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 (9.3-3-2.1) สอดคลองกับพันธกิจ (9.3-3-2.2) สอดคลองกับ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย เชน การกําหนดเปาหมายตามตัวบงชี้ของ สมศ.  สกอ. สําหรับปการศึกษา 
2549-2554 โดยใชผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ประจําปการศึกษา 2548 (9.3-3-2.3) และผล
การประเมินภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2549 เปน Baseline Data (9.3-3-2.4) การกําหนดเพ่ิม
ตัวบงชี้ เกณฑ ตามตัวบงชี้และเกณฑ ของ สกอ. (9.3-3-2.5)  

3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน
ภายในเวลาที่กําหนด  (9.3-3-3.1) 

4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง โดย
ผนวกผลการประเมินภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
คณะวิชา ภาควิชา รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ มาไวใน Strategy Map ประจําป
งบประมาณ 2550-2554 ของมหาวิทยาลัย (9.3-3-4.1) จากน้ัน ทุกภาควิชา คณะวิชา หนวยงาน พิจารณา
เลือก ออกแบบ และกําหนดโครงการ กิจกรรม ใหรองรับการนําไปสูความสําเร็จตามแตละมาตรการ (9.3-3-
4.2) ซึ่งประกอบดวยทั่งโครงการ กิจกรรมที่เปนการ 1. พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (9.3-3-4.3) 2. ปรับ
ทิศทาง วิธีการ รายละเอียดการดําเนินงาน (9.3-3-4.4) 3. การริเร่ิม (9.3-3-4.5) 
 
 

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 9.3 : ระดับความสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (9.3-3-ป) 
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การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
9.3-3-1.1  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัคณะ ประจําปการศึกษา 2549 และ

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัสถาบัน ประจําปการศึกษา 2549 
9.3-3-1.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ ภาควชิา งาน ฝาย และวิทยาลัย สําหรับวงรอบป

การศึกษา 2549 ซึ่งประเมินในเดือนมิถนุายน 2550 
9.3-3-1.3 ตารางสรุปการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ ภาควชิา คณะ และมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ืองมา

ตั้งแตปการศกึษา 2545 พรอมทั้งเลมรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
9.3-3-1.4  ตารางสรุปการจัดโครงการสงเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

มาตั้งแตปการศึกษา 2545 เพ่ือถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรูในระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัยใหทันการเปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนแปลงของ สมศ. สกอ.   

9.3-3-2.1 คูมือคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 แสดงการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัย  

9.3-3-2.2  ตารางการวิเคราะหความสอดคลองระหวางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของมหาวิทยาลยั เทียบกับพนัธกิจ  

9.3-3-2.3 เปาหมายตามตัวบงชีข้อง สมศ. สกอ. สําหรับปการศึกษา 2549-2554 ที่สอดคลองตามผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ประจําปการศึกษา 2548 

9.3-3-2.4 เปาหมายตามตัวบงชีข้อง สมศ.  สกอ. สําหรับปการศึกษา 2549-2554 ที่สอดคลองตามผลการ
ประเมินภายในระดับวทิยาลัย ปการศึกษา 2549 เปน Baseline Data 

9.3-3-2.5 ตัวบงชี้และเกณฑ ของ สกอ. ที่ผนวกเพ่ิมไวในตัวบงชี ้เกณฑ ของมหาวิทยาลัย ในเลมคูมือ
คุณภาพ ประจําปการศึกษา 2549 

9.3-3-3.1 หนังสือนําสง และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2549 ที่สงให สกอ. 
ตามกําหนดเวลา 

9.3-3-4.1 Strategy Map ประจําปงบประมาณ 2550-2554 ของมหาวิทยาลัย แสดงการผนวกผลการ
ประเมินภายในระดับมหาวทิยาลัย โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั 
คณะวิชา ภาควิชา รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ.  

9.3-3-4.2 โครงการ กิจกรรม ที่ทุกฝาย ภาค งาน พิจารณาเลือก ออกแบบ และกําหนด ใหรองรับการ
นําไปสูความสาํเร็จตามแตละมาตรการ 

9.3-3-4.3 ตัวอยางโครงการ กิจกรรม ของแตละฝาย ที่เปนโครงการ กิจกรรม ในลักษณะเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงาน 
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9.3-3-4.4 ตัวอยางโครงการ กิจกรรม ของแตละฝาย ที่เปนโครงการ กิจกรรม ในลักษณะเพ่ือปรับทศิทาง 
วิธีการ รายละเอียดการดําเนินงาน 

9.3-3-4.5  ตัวอยางโครงการ กิจกรรม ของแตละฝาย ที่เปนโครงการ กิจกรรม ในลักษณะเพื่อการริเริ่ม 
9.3-3-ป เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ใน

ตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตวับงชี ้(PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏบิัติการ
ประจําปงบประมาณ 2549 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2549) ของ มหาวิทยาลัยนานา หนาที่ 
20-23 
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