
บทที ่3 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
3.1 แนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

         หลักการการพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการส าคัญ 
6 ประการ คือ 

1) ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจ 
หลัก  4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศ ทางเดียวกับตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญ คือ ไม่ให้เป็นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน
แก่สถาบันอุดมศึกษา 

3) ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ผลผลิตและ 
ผลลัพธ์จะมีทัง้ที ่สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี ้เพ่ือความ 
เชื่อมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพ่ือรองรับการประเมิน
ภายนอกของ สมศ. 

4) ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษา 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และ นวัตกรรม 

5) จ านวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงจ านวนตัวบ่งชี้ขั้นต่ า สถาบันอุดมศึกษาสามารถ 
เพ่ิมเติมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 

6) เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
และเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี 
และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ตามนิยามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

3.2 วิธีการพัฒนาตัวบ่งช้ี 
3.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 

2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.2553 

3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา 
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9) มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
3.2.2 วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องในข้อ 3.2.1 เพ่ือน ามา 

พัฒนาตัวบ่งชี้ โดยจ าแนกตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ 
9 ด้าน ที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งชี้  เพ่ือให้สามารถวัด
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน 

3.2.3 ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่เป็นตัวบ่งชี้ 
ด้านปัจจัยน าเข้า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีความครอบคลุมทุก
องค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง                  
4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร
การเรียนรู้และนวัตกรรม 

3.2.5 ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ
ด าเนินงานได้กี่ข้อได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้
ถือว่าได้ 0 คะแนน 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การ 
ประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดย
ที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น 

ตัวอย่างที่ 1 ก าหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 75.51 
คะแนนที่ได้ = 75.51 X 5 = 3.78 

100 
ตัวอย่างที่ 2 ก าหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 34.62 

คะแนนที่ได้ = 34.62 X 5 = 2.04 
85 

ตัวอย่างที่ 3 ก าหนดค่าเฉลี่ยคือ จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 200,000 บาท 
เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน 
คะแนนทีไ่ด้ = 152,500.35 X 5 = 3.81 

200,000 
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ตัวอย่างที่ 4 ก าหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08 
คะแนนที่ได้ = 92.08 X 5 = 5 

90 
หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้ 

1) ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 
จะได้คะแนน 5 

2) ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 ค านวณคะแนน 
ที่ได้ดังนี้ 
 
คะแนนที่ได้ =     
 
ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยการปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 
3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 

72.364 เป็น 72.36 
3.975 เป็น 3.98 

 
3.2.6 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 

กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของ
คะแนนดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

3.3 ค าชี้แจงอ่ืนๆ ในการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้องใช้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 
2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงาน 

เทียบเท่าและหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนให้สถาบันพิจารณาตัวบ่งชี้ที่จะน าไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
โครงสร้าง และระบบการบริหาร และปรับข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับ
ของหน่วย งานที่รับการประเมิน 

3)การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
ตัวบ่งชี้ที่4.3 และตัวบ่งชี้ที่ 8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นจะต้อง
ระบุให้ชัดเจนและต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ พ.ศ.ของปีงบประมาณที่ตรงกับปี
การศึกษาท่ีประเมินส าหรับตัวบ่งชี้ของ สมศ. ให้ใช้รอบปีตามท่ี สมศ. ก าหนด 

4) อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบัน 
อุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

 ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการด าเนินการ                        X 5 
 ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น ๆ 
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นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ 
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 
- 9 – 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
-    น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 
5) การนับจ านวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference 
Paper หรือ Reviewเท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการนั้นสามารถน ามานับได้เฉพาะที่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น การนับบทความ
จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ให้นับตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณ  หรือปี
การศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่เป็นผลงานเดิมแต่น าไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับได้
เพียง 1 ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไปแล้ว 

6) การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่
น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และให้เกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใด 
ก็ได้ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบ 
ที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง 
ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของ
การใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 

7) การนับจ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ /หรือ
นานาชาติหนังสือ หรือต าราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก่อนการตีพิมพ์และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับ
การตีพิมพ์ครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ชิ้น 
 

3.4 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 
 

 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 หลักการ 

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ 
ที่มหาวิทยาลัยจะก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ 
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหลักการ 
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจน
สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์  สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ
สมาชิกทุกกลุ่มในมหาวิทยาลัย และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบทั่ว
กันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและ
สังคมโดยรวม 
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 มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
 3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ส านักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 
Framework for Higher Education) (TQF: H.Ed.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. หลักการอุดมศึกษา 
 
 ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในการด าเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้อง
มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้นกลุ่มผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (กลุ่ม ข) มีคุณภาพ มีความเป็นสากล 
และเจริญ เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน
กลยุทธ์และแผนการด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาแผน            
กลยุทธ์นอกเหนือ จากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัยแล้วจะต้องค านึงถึงหลักการ
อุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยน แปลงของกระแสโลก  ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม 
  
 เกณฑ์มาตรฐาน  :    

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (กลุ่ม ข)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)   
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  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่หน่วยงานภายใน 
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบ 5 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน 
การสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ 
  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ความ ส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  5. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบ 5 พันธกิจ 
  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  
  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรมไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี    
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

 
แนวปฏิบัติที่ดี :  
 1. มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน      
และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบันหลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี )       
ยุทธศาสตร์ของชาติในด้านต่าง ๆ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 2. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ (KPI) ของการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดเป้าหมาย (target) ของแต่ละ
ตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ (การเรียนการสอน/การวิจัย/การ
บริการวิชาการ/การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)  
 3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหารระดับสถาบัน และต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
 4. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ (goal)        
เป้าหมาย (target) กับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ  
          5. มีการน าผลการประเมินและการวิเคราะห์ในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงกลยุทธ์ และแผนการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 
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 องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 

 หลักการ 
 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปทีีส่อดคล้องกับปรัชญา  ปณิธาน  กฎหมาย และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
 กระบวนการจัดท ากิจหลักของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ของสมาชิกของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้
รับทราบโดยทั่วกัน  
  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   :  ระบบการพัฒนาบุคลากร 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ  
 ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหาร
และพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน  การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อ
การสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากวาม
คิดเห็นของผู้เรียน  นอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจ
และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์มาตรฐาน   :  
   1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
   3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีและสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จาก การพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
   5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
   6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
    7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ :หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและ
ก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 
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เกณฑ์การประเมิน    : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2        : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ชนิดของตัวบ่งช้ี      : กระบวนการ  
 ค าอธิบายตัวบ่งชี้     :  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย  แผนงาน  โครงสร้าง และการบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 เกณฑ์มาตรฐาน :  
    1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   2. มีการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม 
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
   3. มีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
    4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม  
   5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   6. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
   7. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
 

เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

 
แนวปฏิบัติที่ดี :  

1. สถาบันมีการด าเนินการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
กับวิถีชีวิตประชาคมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโนบายและแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

2. สถาบันมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่น าไปสู่การสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม  
3. สถาบันมีการสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาแหล่งทุนเพ่ือการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม  
4. สถาบันมีการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
5. สถาบันมีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม  
6. สถาบันมีการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม  
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 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3       : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
 ชนิดของตัวบ่งช้ี    : ผลผลิต 
 ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับความสุนทรียภาพและรสนิยมเกิด
รูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จ าเป็นต้องรู้ทันอย่าง
มีปัญญา  โดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและ
วัฒนธรรม สามารถเลือกรับรักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงามอย่างมี
สุนทรียะที่มีรสนิยม 
 
ประเด็นการพิจารณา :    
 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
 2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย 
 3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4. การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอ 
 5. ระดับความพึงพอใจบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1 – 4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เตม็ 5 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4   : ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน  :  ปีการศึกษา 2561 
ผู้รับผิดชอบหลัก :   นางอรทัย  ไชยหงษ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้างและการบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการด้านภาษาต่างประเทศและงานวิเทศสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
 1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและงานวิเทศสัมพันธ์ 
 2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการไดต้ามแผน 
 3. มีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผน 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของแผน 
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 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมการให้บริการวิชาการด้าน
ภาษาต่างประเทศและงานวิเทศสัมพันธ์ 
 6. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและงานวิเทศสัมพันธ์ต่อ
สาธารณชน 

 7. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ                 
ร้อยละ 80   
 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7  ข้อ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี :  

1. สถาบันมีการด าเนินงานให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ที่ส่งเสริม
การบูรณาการกับวิถีชีวิตประชาคมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโนบายและแผนงานการให้บริการวิชาการด้าน
ภาษาต่างประเทศและงานวิเทศสัมพันธ์ 

2. สถาบันมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่น าไปสู่การสร้างสรรค์งานด้านภาษาต่างประเทศและงาน
วิเทศสัมพันธ์  

3. สถาบันมีการสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาแหล่งทุนเพ่ือการด าเนินงานด้านภาษาต่างประเทศ
และงานวิเทศสัมพันธ์  

4. สถาบันมีการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนางานด้านภาษาต่างประเทศและงานวิเทศสัมพันธ์  
5. สถาบันมีการเผยแพร่ผลงานการบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและงานวิเทศสัมพันธ์ 
6. สถาบันมีการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
7. สถาบันมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ได้รับการ

พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 หลักการ 
 มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ  โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
ให้มีคุณภาพ  เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารทรัพยากร ทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 
 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1      :  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
 ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ  
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 ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐาน ความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการ
เรียนรู้  โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร
มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคน ในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย  การก าหนดแนววิธี
ปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ ใน
มหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  :  
   1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย อย่างน้อยครอบคลุม  พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
   2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจน ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  
    3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
   4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 
   5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถใน 
การวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

2. มีความสามารถในการบริหารโดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
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3. มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการก ากับดูแล ติดตามผลการท างานของสถาบันและ 
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีความสามารถด้านการบริหารงานงบประมาณ บริหารรายได้ บริหารงานบุคคลและ 
ทรัพยากรอ่ืน ๆ 
 

5. สนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจใน 
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจให้รักสถาบัน 

6. สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ 
ปฏิบัติและมีจริยธรรม 
 
ข้อมูลอ้างอิง : 
 1. แผนงานและ/หรือหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับของสถาบัน และหลักฐานการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าวตลอดจนการ
ประเมินและปรับปรุง 
 2. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถาบันตลอดจนหลักเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถาบัน เช่น หลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ หลักฐานการส่งเสริม
สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับผลงานและรางวัลด้านการบริหารของผู้บริหาร 
 4. รายงานผลการประเมินผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ 
 5. จ านวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้น า 
 6. ความส าเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผู้น าของผู้บริหารและการเตรียมผู้บริหารใน
อนาคต 
 7. รายงานผลการประเมินความถึงพอใจของบุคลากรและสภาสถาบันที่มีต่อการบริหารงาน
สถาบันของผู้บริหาร 
 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.2      :  ระบบบริหารความเสี่ยง  
 ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ  
 ค าอธิบายตัวบ่งชี้    :  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง  โดยการบริหารและ
ควบคุมปัจจัย  กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัว
เงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน  เช่น ชื่อเสียงและการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง  และขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการ
คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้ง
การมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบ
อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์หรือกล
ยุทธ์เป็นส าคัญ 
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เกณฑ์มาตรฐาน    :  
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนทีร่ับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
  2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบท
ของมหาวิทยาลัย ตัวอย่าง เช่น 
  - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
  - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
  - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
  - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัยระบบงานระบบประกันคุณภาพ 
  - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร 
  - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
    - อ่ืน ๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 
  4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 ** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว มหาวิทยาลัยก็จะได้คะแนน
การประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกล่าวไว้ข้างต้นการไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการ
ประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 

1. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อ
ลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของ
มหาวิทยาลัย 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนด
ไว้ล่วงหน้า 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3         :  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  ผลผลิต 
 ค าอธิบายตัวบ่งช้ี    :  การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการ
จัดการให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย จะมุ่งเน้นการ
ประเมินคุณภาพของการบริหาร งานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 
 ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 
         1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแลมหา
วิทยาลับรวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 
        2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแลมหาวิทยาลัย  
โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุม ที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรม ในการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 
         3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัย  มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ส าคัญ  เช่น  ระบบในด้านนโยบายและแผน  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการเงินและงบประมาณ 
โดยเฉพาะการด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เป็นมติสภามหาวิทยาลัย 
         4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย  ที่ก าหนดให้มีระบบการ
ประเมินผู้บริหาร โดยคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งและมีการด าเนินงานตามระบบนั้น 
         5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบายรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 
 

หมายเหตุ  :   
  1. ระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี  
  2. ระดับคณะ ผู้บริหาร หมายถึง คณบดี หรือผู้บริหารของหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่มีการ
จัดการเรียนการสอน 
 

 องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ  
 หลักการ  
    การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ
มหาวิทยาลัยจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ) หรือเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุงการศึกษาต่าง ๆ ของนักศึกษา  รายได้จากงานวิจัย
บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความ
ต้องการใช้เงินเพ่ือการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา 
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ทรัพย์สินถาวรต่อจ านวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยใช้ส าหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จ าแนกตาม
กลุ่มสาขา  รายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ด าเนินการทั้งหมด งบประมาณใน
การพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลัง จากที่ปฏิบัติ
ตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพ เชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของ
มหาวิทยาลัยที่เน้นถึงความโปร่งใส  ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด  
 
 
 
 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1        :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี      :  กระบวนการ  
 ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :   มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพจะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้  มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย
ของการด าเนินงานทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับมีการจัดสรร
งบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ  โครงการ 
กิจกรรม เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของมหาวิทยาลัยได ้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :    
  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและบุคลากร 
  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ            
2  ครั้ง 
  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่
ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็น
เงินทุนที่ต้องการใช้ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่ มหาวิทยาลัยใช้ในการ
ด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจาก นั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้
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ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใดเช่นรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลเงินทุนสะสมของหน่วยงานเงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่าหรือ
มหาวิทยาลัยจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆอีกเพ่ิมเติมเช่นการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า
รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วยเช่นต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
หลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน     :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7ข้อ 

 

 

 องค์ประกอบที่  5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 หลักการ   
    ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่องและมีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เป็นลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.1    :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี       :  กระบวนการ  
 ค าอธิบายตัวบ่งชี้   : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่
ก าหนดไว้ในพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ทั้งนี ้เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  :  
  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
   2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
   3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
      1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และ ประเมินคุณภาพ  
       2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย  
          3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างานและส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
  6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 
  9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน    :   
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ หรือ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


