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1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 2.86 มีการดําเนิน มีการดําเนิน มีการดําเนิน

แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน การไมครบ การ 5 - 6 การครบทุกขอ
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ) ***  5 ขอแรก ขอแรก
ระดับคุณภาพ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปให
   สอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ/หนวยงาน/
   มหาวิทยาลัย
3. มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละ
   ตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ √

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอย
   ปละ 2 คร้ังและรายงานผลตอผูบริหาร
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 
   เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของคณะ/หนวยงาน/ 
   มหาวิทยาลัย ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
   สม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและ

ื่

ภาคผนวก ค
เกณฑการประเมินตัวบงชี้รวมของหนวยงาน  
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   แผนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด*** 2.86 บรรลุเปาหมายบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย

รอยละ 60-74 รอยละ 75-89 รอยละ 90-100
√

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเช่ือมโยงกับแผนคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย 2.86 มีการดําเนิน มีการดําเนิน มีการดําเนิน
(ระดับ)*** 1-2 ขอแรก 3 ขอแรก อยางนอย 
ระดับคุณภาพ 4 ขอแรก
1. มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของหนวยงาน
2. มีแผนกลยุทธของหนวยงาน
3. มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับแผนพัฒนาคณะ/ √

   หนวยงาน/มหาวิทยาลัย
4. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับแผนคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย
   นอยกวารอยละ  80 ของแผน
5. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับแผนคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยตั้งแต
   รอยละ  80 ของแผน

1.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ*** 2.86 √

กรณีสํารวจความพึงพอใจของหนวยงานในภาพรวม รอยละ 65-74 รอยละ 75-84 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 85

กรณีสํารวจความพึงพอใจเปนรายโครงการ/กิจกรรม คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ียมากกวา
1.51 -2.50 2.51 - 3.50 หรือเทากับ 3.51
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1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับของกองกิจการนักศึกษา (ระดับ)*** 2.85 มีการดําเนิน มีการดําเนิน มีการดําเนินการ
ระดับคุณภาพ การไมครบ การ 3 ขอแรก ครบทุกขอ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 3 ขอแรก
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนํา
   ท่ีมีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยและ
   ผูมีสวนไดสวนเสีย √
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจน
   และเปนท่ียอมรับในมหาวิทยาลัย
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการ
   ประเมินและดําเนินการตามแผนอยางครบถวน

1.6 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู (ระดับ)** 2.85 มีการดําเนิน มีการดําเนิน มีการดําเนินการ
ระดับคุณภาพ การไมครบ การ 3 ขอแรก อยางนอย
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการ 3 ขอแรก  4 ขอแรก
   เรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของหนวยงานรับทราบ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
   เปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 √
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
    เปาหมายรอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู
   ใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนงานปกติและปรับปรงแผนการจัดการความร   ใหเปนสวนหนงของกระบวนงานปกตและปรบปรุงแผนการจดการความรู

1.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)*** 2.85 มีการ มีการ มีการดําเนินการ
ระดับคุณภาพ ดําเนินการ ดําเนินการ ครบทุกขอ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหาร ไมครบ 3-4 ขอแรก
   ระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปน  3 ขอแรก
   คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญใน
   การกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย
   หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน √
   และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ
   หรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับ
   ในดานการบริหารความเส่ียงและการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน
   ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการ
   กําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียง
   โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
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1.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู 2.85 มีการ มกีารดําเนินการ มีการดําเนินการ
ระดับบุคคล (ระดับ)*** ดําเนินการ 5-7 ขอแรก ครบทุกขอ
ระดับคุณภาพ ไมครบ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน 5 ขอแรก
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน
3. มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงคของแตละ
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงคและ √
   ประเด็นยุทธศาสตรของคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตาม
    คํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับ
   ระบบการสรางแรงจูงใจ

1.9 รอยละของบุคลากรกองกิจการนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ 2.86 รอยละ 1-54 รอยละ มากกวาหรือ
ในวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ**** 55 -79 เทากับรอยละ 80

√

1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)* 2.86 มีการ มกีารดําเนินการ มีการดําเนินการ
ระดับคุณภาพ ดําเนินการ 2 ขอแรก ครบทุกขอ
1  มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 5ส  มีแผนการจัดกิจกรรม 5ส ประจําป    1 ขอแรก1. มการแตงตงคณะกรรมการ 5ส, มแผนการจดกจกรรม 5ส ประจาป,   1 ขอแรก
   และมาตรฐาน 5ส/มาตรฐานคุณภาพอ่ืน ๆ 
2. มีการดําเนินงานตามแผนนอยกวารอยละ 80 √

3. มีการดําเนินงานตามแผนมากกวาหรือเทากับ รอยละ 80 และมีการประเมินผล 
   การจัดกิจกรรม 5ส เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาปตอไป

1.11 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในหนวยงาน)* - - - -
1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ 2.86 มีการ มีการ มีการดําเนินการ

การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ)*** ดําเนินการ ดําเนินการ ครบทุกขอ
ระดับคุณภาพ 5-6 ขอแรก
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ/หนวยงาน/ ไมครบ 5 ขอแรก
    มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผน
    การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชใน
    การตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง √

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห
   สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเน่ือง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใช
   เงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
   ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
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1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหน่ึงของกระบวนการ 2.86 มีการ มีการ มีการดําเนินการ
บริหารการศึกษา (ระดับ)** ดําเนินการ ดําเนินการ อยางนอย 5 ขอแรก
ระดับคุณภาพ ไมครบ 4 ขอแรก
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ  4 ขอแรก
    การพัฒนาของหนวยงาน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจากคณะ
    กรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมี
    สวนรวม จากภาคีท้ังภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
   การศึกษาระดับอุดมศึกษา เอกลักษณของหนวยงานและมาตรฐานอื่นๆ ท่ี
   เก่ียวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก √

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ 
    การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป
5. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
    การศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน 
   โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด  และมีการนําผลการประเมินคุณภาพ
    ภายในมา พัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
   และใชรวมกันท้ังระดับบุคคล ภาควิชา คณะ หนวยงานและมหาวิทยาลัย
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
   หนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชมชน   หนวยงานทงภายในและภายนอกสถาบน โดยเฉพาะการมสวนรวมของชุมชน

1.14 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ)** 2.86 มีการ มีการ มีการดําเนินการ
ระดับคุณภาพ ดําเนินการ ดําเนินการ อยางนอย 4 ขอแรก
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไมครบ 3 ขอแรก
   ระดับหนวยงาน และสถาบันอยางตอเน่ือง 3 ขอแรก
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ
   พัฒนาการของหนวยงาน และสถาบัน √

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เก่ียวของ
   และสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
    อยางตอเน่ือง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา
   แนวปฏิบัติท่ีดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับคณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชา 
   และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ

1.15 มีระบบการรวบรวมขอมูลท่ีไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา 2.86 มีการ มกีารดําเนินการ มีการดําเนินการ
(ระดับ)* ดําเนินการ 3-4 ขอแรก ครบทุกขอ
ระดับคุณภาพ 1-2 ขอแรก
1. มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลพื้นฐานและตัวบงช้ี
2. มีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบทุกเดือน √
3. มีการรายงานขอมูลเพื่อติดตามผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ีทุก 3 เดือน 
   และรายงานตอคณะกรรมการที่เก่ียวของ
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4. สามารถสรุปขอมูลของแตละตัวบงช้ีท่ีถูกตองไดภายใน 1 เดือนหลังกําหนด
   ปดขอมูลในรอบป
5. สามารถจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพใหแลวตามเวลา
   เมื่อส้ินสุดรอบป

ภารกิจท่ี 1  ทุนการศึกษา
1.1 มีการจัดบริการทุนการศึกษาแกนักศึกษา 3.33 ดําเนิน ดําเนิน ดําเนิน

ระดับคุณภาพ การไมครบ การครบ 6 ขอ การครบทุกขอ
1. มีแผนการปฏิบัติงาน 
2. มีการจัดสรรเงินทุนการศึกษาตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
3. มีคณะทํางานและคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
4. มีระบบสารสนเทศใหบริการกับนักศึกษาและผูปฏิบัติงาน
5. มีกระบวนการสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงการใชเงินและจิตสํานึกสาธารณะ √

6. พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด
7.  มีการติดตาม  ประเมินผล  และนําผลมาปรับปรุง
ภารกิจท่ี 2 กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

2.1 มีการจัดบริการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแกนักศึกษา 3.33 ดําเนิน ดําเนินการ ดําเนินการ
ระดับคุณภาพ การไม ครบ 6 ขอ ครบทุกขอ
1. มีแผนการปฏิบัติงาน ครบ 6 ขอ
2. มีการจัดสรรวงเงินกูยืมตามเกณฑท่ีกองทุน กยศ. กําหนด
3  มีคณะทํางานและคณะกรรมการกองทนเงินใหกยืม 5 วิทยาเขต √

เกณฑการประเมินตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน

3. มคณะทางานและคณะกรรมการกองทุนเงนใหกูยม 5 วทยาเขต √

4. มีระบบสารสนเทศใหบริการกับนักศึกษาและผูปฏิบัติงาน
5. มีกระบวนการสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงการใชเงินและชําระเงินคืน
6. นักศึกษาไดรับเงินกูตามระยะเวลาที่กําหนด
7. มีการติดตามประเมินผลและนําผลมาปรับปรุง
ภารกิจท่ี 3 เงินยืมฉุกเฉิน

3.1  มีการจัดบริการเงินยืมฉุกเฉิน 3.33 ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ระดับคุณภาพ ไมครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ ครบ ทุกขอ
1.  มีแผนการปฏิบัติงาน
2.  มีการจัดสรรเงินยืมฉุกเฉินตามเกณฑท่ีกําหนด
3. มีระบบสารสนเทศใหบริการกับนักศึกษาและผูปฏิบัติงาน
4. นักศึกษาไดรับเงินยืมฉุกเฉินตามระยะเวลาที่กําหนด √

5. มีกระบวนการติดตาม  ทวงหนี้เงินยืมฉุกเฉิน
6. มีการติดตามประเมินผลและนําผลมาปรับปรุง
ภารกิจท่ี 4 บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

4.1  มีการจัดบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแกนักศึกษา 3.33 ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ระดับคุณภาพ ไมครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ ครบทุกขอ
1.  มีแผนการปฏิบัติงาน
2. มีคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา √

3. มีนักศึกษากลุมเพื่อนชวยเพื่อน (อาสาสมัครบานวัยใส)
4. มีการใหการปรึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตหรือจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
   เฉพาะกลุมตาง ๆ 
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5. มีระบบสงตอปญหาไปยังผูเช่ียวชาญ
6. มีการติดตามประเมินผลและนําผลมาปรับปรุง
ภารกิจท่ี 5 บริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ

5.1  มีการจัดบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอแกนักศึกษา 3.33 ดําเนิน ดําเนิน ดําเนิน
 ระดับคุณภาพ การไม การครบ 4 ขอ การครบทุกขอ
1. มีแผนการบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอ ครบ4 ขอ
2. มีระบบสารสนเทศการบริการจัดหางานและขอมูลศึกษาตอใหบริการนักศึกษา
   และผูปฏิบัติงาน √
3. มีกระบวนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนเขาสูการประกอบอาชีพ
4. มีการจัดงานวันนัดพบแรงงาน
5. มีการติดตามประเมินผลและนําผลมาปรับปรุง
ภารกิจท่ี 6 วินัยและพัฒนานักศึกษา

6.1 มีการดําเนินงานวินัยนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 3.33 ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนิน
ระดับคุณภาพ ไมครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ การครบทุกขอ
1. มีแผนการปฏิบัติงาน
2. มีคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา
3. การดําเนินงานวินัยเปนไปตามระเบียบ/ ขอบังคับ / ประกาศของมหาวิทยาลัย

4. ใหการปรึกษา แนะแนวและกรณีท่ีตองดูแล  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักศึกษาท่ี
    มหาวิทยาลัยส่ังลงโทษทางวินัยนักศึกษา √
5. จํานวนนักศึกษาท่ีถูกลงโทษไมเกินรอยละ 0.5  ของนักศึกษาท้ังหมด
6  มีการติดตามประเมินผลและนําผลมาปรับปรง6. มการตดตามประเมนผลและนาผลมาปรบปรุง
ภารกิจท่ี 7  หอพักนักศึกษา

7.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาใหไดมาตรฐาน 3.33 มีการ มกีารดําเนินการ มีการดําเนินการ
ระดับคุณภาพ ดําเนินการ การครบ 7 ขอ  ครบทุกขอ
1. มีเปาประสงคบริการนักศึกษาและบุคคลภายนอก ไมครบ7 ขอแรก
2. มีนโยบายและแผนงานที่สอดคลองวิสัยทัศนและพันธกิจ
3. มีคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักและมีระบบบริหารจัดการแบบมี
   สวนรวม
4. จัดบริการส่ิงอํานวยความสะดวกมีชองทางการรับฟงส่ือสารและการรองเรียน √
5 จัดสนับสนุนและสงเสริมพัฒนานักศึกษาในหอพัก
6. มีระบบและเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
7. มีการบริหารความเส่ียงและมีมาตรฐานการควบคุมภายใน
8. มีการประเมินผลพรอมนําผลมาปรับปรุงและพัฒนา
ภารกิจท่ี 8 สุขาภิบาลอาหาร/รานสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก

8.1  คุณภาพอาหาร-เคร่ืองดื่มตามมาตรฐาน 3.33 มีการดําเนิน มีการดําเนิน มีการดําเนินการ
 ระดับคุณภาพ การไมครบ การครบ 4 ขอ ครบทุกขอ
1. มีมาตรฐาน/เปาหมาย 4 ขอ
2. มีระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
3. มีการควบคุมภายใน และควบคุมคุณภาพ √
4. มีการดําเนินงานตามแผน
5. มีการประเมินผล
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ภารกิจท่ี 9  สุขภาพอนามัย
9.1  มีบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา 3.33 มีการ มีการดําเนิน มีการดําเนินการ

 ระดับคุณภาพ ดําเนินการ การครบ 5 ขอ ครบทุกขอ
1. มีนโยบาย ไมครบ 5 ขอ
2. มีระบบการใหบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุ
3. มีเจาหนาท่ีประสานงานตลอด 24 ช่ัวโมง √
4. มีบริการแจงเหตุดวน มีบริการสายดวน และรถฉุกเฉิน
5. มีการจัดกิจกรรมใหความรู/ รณรงคสรางเสริมและปองกันโรค
6.มีการประเมินผล
ภารกิจท่ี 10  ไปรษณียภัณฑ

10.1  รอยละของความพึงพอใจของผูใชบริการ 3.33  1-54 55-79 >80
√

ภารกิจท่ี 11 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา
11.1  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ 3.33 มีการ มกีารดําเนินการ มีการดําเนินการ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค ดําเนินการ 3 ขอแรก ครบทุกขอ
ระดับคุณภาพ ไมครบ 3 ขอแรก
1.มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
  สถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
  ระดับอุดมศึกษา
2.มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุก

้  ประเภทโดยอยางนอยตองดําเนินการ 5 ประเภท  ดังน้ี
       - กิจกรรมวิชาการ
       - กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ √
       - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม
       - กิจกรรมนันทนาการ
       - กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3.มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดย
   สถาบันและองคการนักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
   อยางตอเน่ือง

11.2  รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวน 3.33 รอยละ รอยละ 40-59 มากกวาหรือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด  1-39 เทากับรอยละ 60

√

ภารกิจท่ี 12 วิชาทหาร
12.1  จํานวนนักศึกษาที่ใชบริการวิชาทหารตอปการศึกษา 3.33 ≤200 >200-299 ≥300

√

ภารกิจท่ี 13 ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
13.1  จํานวนนักศึกษาที่ใชบริการทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาตอปการศึกษา 3.33 <800 800-1,000 >1,000

√
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ภารกิจท่ี 14  กีฬา
14.1 จํานวนครั้งท่ีใหบริการดานกีฬาแกนักศึกษา หนวยงาน หรือกลุมองคกรตอ 3.33 <300 300-400 >400

เดือน √

ภารกิจท่ี 15  สารสนเทศกิจการนักศึกษา
15.1   มีการจัดสารสนเทศกิจการนักศึกษา 3.33 ดําเนิน ดําเนิน ดําเนิน

ระดับคุณภาพ การไมครบ 4 ขอการครบ 4 ขอ การครบทุกขอ
1. มีแผนการปฏิบัติงานสารสนเทศกิจการนักศึกษา
2. ขอมูลเปนปจจุบัน มีความถูกตอง และมีความปลอดภัย
3. มีการประชุมช้ีแจง ฝกปฏิบัติ และสรุปผลการปฏิบัติงานกับผูท่ีเก่ียวของ √
4. มีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานของกองกิจการนักศึกษา 11 ระบบ
5. มีการประเมินผล
ภารกิจท่ี 16 กิจกรรมนานาชาติ

16.1 มีการจัดและสงเสริมกิจกรรมนานาชาติ 3.33 <300 300-400 >400
√

ภารกิจท่ี 17  การพัฒนาองคกร
17.1 จํานวนโครงการพัฒนางาน / ผลงานวิชาการ 3.33 <4 4-มิ.ย. >6

√

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมา รอยละ รอยละ 1. มากกวาหรือ
ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 0.003-0.015  0.016-0.029 เทากับรอยละ0.030

่

เกณฑการประเมินภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อน / รายงานตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย

จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติ 2. นักศึกษาบัณฑิต
หรือระดับนานาชาติ (2.12) ศึกษาและศิษยเกา
 ท่ีไดรับรางวัลจาก
 ผลงานวิจัยและหรือ

วิทยานิพนธมากกวา
หรือเทากับ 0.060
หมายเหตุ
กรณีไดตามขอ 1 แต
ไมไดขอ 2 ถือวา
ไดคะแนน 2

2.16 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ ระดับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน
หรือระดับนานาชาติ  (ช้ินงาน)*** จํานวน  จํานวน  มากกวาหรือ

1-5 ช้ินงาน  6-8 ช้ินงาน เทากับ 9 ช้ินงาน
ระดับภาควิชา
จํานวน  จํานวน มากกวาหรือ

 0 ช้ินงาน   1 ช้ินงาน เทากับ 2 ช้ินงาน



-128-

1 2 3
คา

น้ําหนักภารกิจและตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (ระดับ)*** 5.00 มีการ มกีารดําเนินการ มีการดําเนินการ
ระดับคุณภาพ ดําเนินการ 7 ขอแรก ครบทุกขอ
1. มีการสํารวจควรมตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 ไมครบ 7 ขอแรก
2. มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของ

   นักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา
   นักศึกษาและศิษยเกา

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ มีการ มกีารดําเนินการ มีการดําเนินการ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค (ระดับ)*** ดําเนินการ 3 ขอแรก ครบทุกขอ 
ระดับคุณภาพ ไมครบ 3 ขอแรก
1= มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
สถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
2 = มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให
ครบทุกประเภทโดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังน้ี
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3 = มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดย
สถาบันและองคการนักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา
4 = มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
อยางตอเน่ือง

3.3 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอ รอยละ 1-39  รอยละ 40-59 มากกวาหรือ
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด**** เทากับรอยละ 60

3.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา* มีนักศึกษาท่ี มีนักศึกษาท่ี มีนักศึกษาท่ี
ไมถูก ไมถูกลงโทษทา ไมถูกลงโทษทาง

ลงโทษทาง
วินัยรอยละ วินัยรอยละ วินัยรอยละ 

 90.00-94.99 95.00-99.49 99.50-100
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ภารกิจท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 5 มีการ มกีารดําเนินการ มีการดําเนินการ

ระดับคุณภาพ ดําเนินการ  4-5 ขอแรก อยางนอย 6 ขอแรก
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ไมครบ 4 ขอแรก
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับ
    กิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
   มหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของ
    กิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหวางสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษา
    ดําเนินการ และในสวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ
    ของสถาบัน
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไก
    การดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
ภารกิจท่ี 10  องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)

10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3ดี (3D)
10.2 ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3ดี (3D) มีความรู เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

อธิบายสัญลักษณ
* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงช้ีท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย   ** หมายถึง ตัวบงช้ีท่ีสอดคลองกันระหวาง สกอ. 

และสมศ.
*** หมายถึง ตัวบงช้ีท่ีกําหนดโดย สกอ.   **** หมายถึง ตัวบงช้ีของ สมศ.


