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เทียบมาตรฐานการอุดมศึกษา 2561 กับ (ร่าง) ตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับสานัก สถาบัน และศูนย์ ปีการศึกษา 2561
มาตรฐานการอุดมศึกษา 2561
มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไกการบริหารจัดการ
(5.2) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารงานตาม
พั น ธกิ จ และวิ สั ย ทั ศ น์ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากร
การเรี ยนรู้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิ บาล คานึงถึง
ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว
โปร่งใสและตรวจสอบได้
(5.3) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพ
มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ และสถาบั น ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการกากับให้การจัด
การศึกษาและการดาเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า ง
ต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุด มศึ กษาแห่ งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต

(ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับสานัก สถาบัน และศูนย์ ปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปี
องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบความพึงพอใจของผู้รับบริการ
องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับความสาเร็จของการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผน
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาบุคลากร
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบกลไกการส่งเสริมผู้สาเร็จการศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

(ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานัก สถาบัน และศูนย์
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐานการอุดมศึกษา
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบ องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล
กลไกการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ของการ

ประเด็นพิจารณา
เกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
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ปฏิบัติตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจาปี
องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์
ของบัณฑิต
(ตัวบ่งชี้ระดับ
มหาวิทยาลัยหน่วยงาน
อาจทาไม่ได้ทุก
หน่วยงาน)

องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับความสาเร็จของการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผน
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบกลไกการส่งเสริมผู้สาเร็จ
การศึกษาตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการประจาปี
เกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
ร้อยละของความสาเร็จของการใช้
จ่ายงบประมาณตามแผน
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ

มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไกการบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
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คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษา
จาเป็นต้องกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบัน เพื่อให้สถาบันดาเนินการ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น
สถาบันต้องกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดาเนินงานเพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว
จะต้องคานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานของสถาบันเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถ
ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไปสู่บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
3. มี ก ระบวนการแปลงแผนกลยุ ท ธ์ เ ป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ค รบตามพั น ธกิ จ ของ
หน่วยงาน
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของต่อผู้บริหารหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการประจาหน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับคารับรอง
ปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ของหน่ ว ยงานตามแผนยุ ทธศาสตร์ ข องการพัฒ นามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์
สูตรคานวณ :
จานวนตัวบ่งชี้ตามคารับรองปฏิบัติราชการประจาปีที่บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
X
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดตามคารับรองปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน

100

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ร้อยละ 50-59

ร้อยละ 60-69

ร้อยละ 70-79

ร้อยละ 80-89

ร้อยละ 90 ขึ้นไป

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

ร้อยละ 60-69

ร้อยละ 70-79

ร้อยละ 80-85

คะแนน 5
ร้อยละ
86 ขึ้นไป

หรือปรับเป็น
คะแนน 1
ร้อยละ 50-59
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันและหน่วยงาน
ต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการ
ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
สร้างจิตสานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้
เพื่อเป็ น หลั กประกัน แก่ส าธารณชนให้ มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิ ตทางการศึกษาที่ มี
คุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการมอบหมายให้บุคลากรในหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นรายตัวบ่งชี้ และมีการมอบหมายให้มีบุคลากรของหน่วยงานรับผิดชอบในการกากับและติดตาม
การดาเนินการประกันคุณภาพ

6
2. เผยแพร่ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนรับทราบและ
สร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นรายตัวบ่งชี้
3. จัดทาแผนการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานหรือรายโครงการ
4. มีการกากับติดตามการดาเนินการโครงการของหน่วยงาน และเตรียมการจัดทารายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นรายไตรมาสเพื่อส่งให้ผู้บริหารของหน่วยงาน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน
6. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกอย่างน้อย 2 หน่วยงานขึ้นไป และมีกิจกรรมร่วมกัน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือเป็นบทบาทของ
หน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ง
การสารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณาประเด็นสาคัญ คือ
1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
5) ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศหน่วยงาน
ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ การเป็น
ผู้เตือนสติสังคม การชี้นาสังคม การตอบสนองความต้องการของสังคม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่สาคัญ คือ ความ
พึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านระบบสารสนเทศหน่วยงาน
ผู้รั บบริ การ หมายถึง นั กศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลั ย หรื อ
บุคคลภายนอกที่มารับบริการโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เป็นต้น

7
ระยะเวลาในการประเมิน ความพึ งพอใจ ตามปี งบประมาณหรือ ปีก ารศึก ษา ซึ่ งมี การ
ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ
หน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน
ใช้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริก ารของหน่ว ยงาน (คะแนนเต็ม 5)
ที่ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ประเด็นดังนี้
1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
5) ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศหน่วยงาน
หมายเหตุ
สาหรับหน่วยงานที่ไม่ได้มีพันธกิจหลักด้านบริการโดยตรง อนุโลมให้ใช้คะแนนประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการในกรณีที่หน่วยงานจัดโครงการ
ควรระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
วิธีการคานวณ :
คะแนนที่ได้

=

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกโครงการ/หน่วยงานย่อย
จานวนโครงการ/หน่วยงานย่อยทั้งหมดที่ประเมินความพึงพอใจ

องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ตัวบ่งชี้ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับความสาเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การจัดการความรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวม
องค์ความรู้ ที่มีอยู่ ในสถาบัน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว บุคคลหรือเอกสารมาพัฒ นาให้ เป็นระบบ
เพือ่ ให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจหน่วยงาน 1 ด้าน
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ในรูปแบบของเอกสารข้อมูล
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน รายงานการพัฒนางาน เป็นต้น
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) นามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. เผยแพร่ความรู้ที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบให้คณะ สถาบัน สานัก ศูนย์ และหน่วยงาน
เทียบเท่าคณะได้รับความรู้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อให้ส ถาบั นอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ ยง โดยการบริห ารและควบคุมปัจจัย
กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือ
ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการ
คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา
รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการ
ปรับ ปรุ งระบบอย่ างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงาน และผู้แทนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ด้าน
ตามบริบทของหน่วยงานตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที)่
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน หรือ
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนิน งานตามแผนและรายงานต่อผู้บริหารระดับ
หน่ ว ยงาน/มหาวิท ยาลั ย คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง และระบบการควบคุม ภายในของ
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ
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6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป หรือ
หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายใน
หน่วยงานในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์
บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความ
บกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจนตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0)
คะแนน เช่น
1. มีการเสียชีวิตและถูกทาร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์
บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับ
เหตุการณ์ดังกล่าว
2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น
3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทาให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่
สามารถปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง
** หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้นการไม่เข้าข่ายที่ทาให้ผลการประเมินได้คะแนน
เป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน
หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบสาหรับความเสี่ยงที่ทาให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และ
ดาเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน ) ของ
สถาบันหรือหน่วยงาน
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
กาหนดไว้ล่วงหน้า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมี
แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผน
กลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน ทั้ง
จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่น ๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทา
รายงานทางการเงิ น อย่ างเป็ น ระบบครบทุก พันธกิจ มีร ะบบการตรวจสอบการใช้เงิ นอย่ างมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีนโยบายและแผนทางการเงินที่ระบุหลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากร
3. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจา
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป
5. มีการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากร
ทางการเงินของหน่วยงานที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถดาเนินการได้ แผน
กลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน หน่วยงานควรประเมินความต้องการ
ทรั พ ยากรที่ ต้ อ งจั ด หาส าหรั บ การด าเนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ แ ต่ ล ะกลยุ ท ธ์ แ ละประเมิ น มู ล ค่ า ของ
ทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่
หน่วยงานใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มา
ของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่ งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือหน่วยงานจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น
การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูล ค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น
ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับความสาเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันมุ่งเน้นให้ หน่วยงานต่างๆ เร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณโดยมีเป้าหมายให้ทุก
หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น โดยวัดความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงิน
งบประมาณของหน่วยงานจากงบดาเนินงานและงบรายจ่ายอื่น โดยประเมินจากอัตราเบิกจ่ายและ
งบรายจ่ายอื่น (ในกรณีของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้รวมงบอุดหนุนในส่วนของการดาเนินงาน)
สูตรการคานวณ
ร้อยละของโครงการที่ดาเนินการเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จ
จานวนโครงการที่ดาเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ x 100
จานวนโครงการทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 50

คะแนน 2
ร้อยละ 51-60

คะแนน 3
ร้อยละ 61-70

คะแนน 4
ร้อยละ 71-80

คะแนน 5
มากกว่าร้อยละ 80

หมายเหตุ
1. โครงการ หมายถึง โครงการที่ได้รับจัดสรรประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน
ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
2. จานวนโครงการ หมายถึง จานวนโครงการ/กิจกรรมย่อยทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติดาเนินการ
และเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาบุคลากร
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การจั ดการเรี ย นการสอนโดยเน้น ผู้ เรีย นเป็ น ส าคัญ จาเป็นต้อ งมีการบริห ารและพัฒ นา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้และการใช้สื่อการสอน
ทีท่ ันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็น
ของผู้ เ รี ย น นอกจากนั้ น ยั ง จ าเป็ น ต้ อ งมี บุ ค ลากรสายสนั บ ส นุ น ที่ มี คุ ณ ภาพสอดคล้ อ งกั บ
พันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการประชุมผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อสารวจความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรของสานักงานอธิการบดี โดยกาหนดให้บุคลากรของสานักงานอธิการบดีต้องเข้ารับการอบรม
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานและใกล้เคียงกับงานที่รับผิดชอบปีละไม่น้อยกว่า 6 วัน ต่อปี
2. จั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก งานอธิ ก ารบดี ใ ห้ ส อดรั บ กั บ แผนพั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัย
3. เสนอต่อที่ประชุมคระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร
ของสานักงานอธิการบดีและรับฟังข้อเสนอแนะ
4. ปรับแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานอธิการบดีตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากอธิการบดี
และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
5. กากับติดตามให้มีการดาเนินการตามแผน โดยให้บุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงาน
ร่วมรับการพัฒนาไปพร้อมกันด้วย
6. จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
7. รายงานสรุปจานวนบุคลากรของสานักงานอธิการบดีที่ได้รับการพัฒนาเสนอต่ออธิการบดี
เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ
8. นาข้อเสนอแนะของอธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนการพัฒนา
บุคลากรในปีต่อไป
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การจัดซื้อจัดจ้าง
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ด้วยอธิการบดีมอบอานาจและมอบหมายงานให้คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์
และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จัดซื้อจัดจ้างและอนุมัติจ่ายเงินภายในวงเงิน 500,000 บาท
ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิน 500,000 บาท คณะ สถาบัน สานัก และศูนย์ ต้องส่ง คุณลักษะครุภัณฑ์
และรายละเอียดประกอบการจัดจ้างให้สานักงานอธิการบดีดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เกณฑ์การประเมิน :
1. กาหนดรายละเอียดและคุณลักษณะพัสดุหรืองานจัดซื้อ
2. จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายกาหนด
3. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยส่งให้ผู้บริหารอนุมัติตามสายงาน
4. ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ เ ป็ น ไปตามแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
5. ทารายงานจัดซื้อ จัดจ้าง ไปยังอธิการบดีภายในกาหนดเวลา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
จิตอาสา : ผู้มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้วยกาลังแรงกาย แรงสมอง โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
ส่วนตัว
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ใฝ่รู้

สู้งาน

: ผู้มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้า
ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่าง
สม่าเสมอ
: ผู้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน มานะ อดทน มีวินัย มีความเพียรพยายาม และมี
ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่

ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบกลไกการส่งเสริมผู้สาเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบกลไกการส่งเสริมผู้สาเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ และผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษามีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน”
ผลลัพธ์ของอัตลักษณ์ หมายถึง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และการมี
งานทาของบัณฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน
2. มีการดาเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมในข้อ 1
3. ในทุกกิจกรรมที่ดาเนินการมีการประเมินผลความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จอย่าง
ครบถ้วน
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน”
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนครบถ้วนทุกวัตถุประสงค์
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
7. ร้อยละของบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดย
สารวจจากผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

หมายเหตุ : คะแนน 1-4 นับจากเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1-6

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
นิยามศัพท์
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง ความสามารถในการรู้จักวิธีการให้ได้มาซึ่งความรู้โดย
ไม่มีข้อจากัดในเรื่องของระยะเวลาและสถานที่จนทาให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
1. มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนในข้อ 1
3. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
4. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

