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แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ  
         32  ประเด็นการพิจารณา มีดังนี้ 

 

ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ  
 สังคมของประเทศ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ  

เจตนารมณ์ของด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถาบันภายใต้พันธกิจหลักของสถาบันที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ ความเชี่ยวชาญ โดยมีความเป็นไปได้ตามบริบทของสถาบัน รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตกำลังคนที่มี
ศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพ่ือดำรงชีพตนเองและพร้อมช่วยเหลือสังคม  
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
มืออาชีพ ส่งเสริมคุณภาพอาจารย์และบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีการบริหารตามแนวธรรมาภิบาลและแบบมี
ส่วนร่วมซ่ึงจะนำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น 

 

คำอธิบายด้านที่ 1 ผลการดำเนินงานของสถาบันด้านการบริหารและการจัดการศึกษาที่สะท้อน 
อัตลักษณ์ ภายใต้พันธกิจ 4 ด้าน ตามระบบหรือกลไกที่สถาบันกำหนดให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบัน  
โดยมีการนำแผนพัฒนาสถาบันไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและตอบสนอง  
ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่และตอบสนองต่อการ
เปลี ่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ มีการบริหารจัดการ  
โดยประยุกต์ใช ้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามความเหมาะสม  มีการบริหารตามแนวทางธรรมาภิบาล  
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสวงหาผลกำไรอย่างเพียงพอเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาสถาบัน 
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตได้อย่างมั่นคง สมดุลกันระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
อันจะส่งผลให้สถาบันมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อความผันผวนของสถานการณ์ทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน 

องค์ประกอบที่ 1.1 บริบทของสถาบันอุดมศึกษา (Organization Context) ที่ตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ มี 2 ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายขององค์ประกอบที่ 1.1 การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ภายใต้ 
พันธกิจของสถาบัน อาทิ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ ่นและประเทศ สร้างความสัมพันธ์ที ่ด ีกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสวงหาผลกำไร  
อย่างเพียงพอเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาสถาบันให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตได้อย่างมั่ นคง 
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและผลการ
ดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามแผนพัฒนาสถาบันตามพันธกิจของสถาบัน ตามระบบหรือกลไกที่สถาบัน
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กำหนด โดยนำแผนพัฒนาสถาบันไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ  

ก. ประเด็นการพิจารณา 
  1) (1) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถาบันจัดทำในเรื่องการดำเนินงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ 
ภายใต้พันธกิจหลักของสถาบัน และการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศทั้งในเชิงภารกิจและ
เชิงพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที่ 1 (1) 
การตัดสินผล คำอธิบาย  
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที ่ดีเยี ่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ในการ
ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ  โดยมีผลการดำเนินงานแสดงถึงความเป็นผู ้นำ 
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ตามพันธกิจของอุดมศึกษา หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที ่ยอมรับที ่แสดงถึงความเป็ นผู ้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนด
ในเรื่องการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสามารถเป็นคู ่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถาบันอื ่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ในการตอบสนอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถาบัน ในเรื่องการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ และ 

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบันด้านการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ  

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมี
การกำหนดอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญ มีทิศทางและความชัดเจนตามบริบทของ
สถาบันเพ่ือการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนด โดยมีการวางแผนและมีการ
ดำเนินงานที่สอดคล้องตามพันธกิจของอุดมศึกษา อัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญทิศทางและ
ความชัดเจนตามกลุ่มสถาบัน อุดมศึกษา โดยพิจารณาจากความสอดคล้องตามแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถาบัน โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นต่อการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
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การตัดสินผล คำอธิบาย  

ไม่
เป

็นไ
ปต

าม
มา

ตร
ฐา

นก
าร

อุด
มศ

ึกษ
า 

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงเป็นไป
ตามแผนที่กำหนดในเรื ่องการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่บรรลุตามเป้าหมายของสถาบันที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ
หรือแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ในบางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถาบันกำหนดไว้ หากมีการปรับปรุง แก้ไข 
หรือพัฒนาเล็กน้อย สามารถบรรลุพันธกิจ เป้าหมายของสถาบันได ้

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามพันธกิจ เป้าหมาย
ของสถาบันที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน  
 
 2) (2) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่สถาบันจัดทำในเรื่องการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

สถาบันตามพันธกิจหลักของสถาบัน ตามระบบหรือกลไกที่สถาบันกำหนดโดยนำแผนพัฒนาสถาบันไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่2 (2) 

การตัดสินผล คำอธิบาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที ่ดีเยี ่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ในการ
วางแผนและนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผลการ
ดำเนินการที่แสดงถึงความเป็นผู้นำที่สะท้อนอัตลักษณ์ตามพันธกิจของอุดมศึกษา หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที่แสดงถึงความเป็นผู ้นำในวง
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี ่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบัน
กำหนด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันเห็นชอบในเรื่องการตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่ โดดเด่นสามารถเป็นคู ่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถาบันอื ่นได้ 
(Benchmark) 
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ในการจัดทำแผน

เชิงปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในด้านการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและบริบท
ของสถาบัน โดยมีแผนเชิงปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันของทุกส่วนงานที่
เกี ่ยวข้องทั ้งระดับคณะและสถาบัน และได้ดำเนินงานในเรื ่องการตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และ 

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบัน ด้านการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมี
การวางแผนการดำเนินงานร่วมกันในระดับคณะและสถาบันเพื่อกำหนดจัดทำแผนเชิง
ปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันในการนำแผนเชิงนโยบายสู่การปฏิบตัิ 
และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนด เป็นไปตามแผนเชิงปฏิบัติการที่
ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันและสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถาบันโดยมีการกำกับ
ติดตามผลการดำเนินงาน และสามารถรายงานผลการดำเนินงานตามแผนได้อย่าง
ครบถ้วน 

ไม่
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็นไ
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า - มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยง  เป็นไป

ตามแผนที ่กำหนดในการดำเน ินการตามพันธกิจของสถาบันตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามแผนที่กำหนดตามพันธกิจเป้าหมายของสถาบันตอบสนอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565) ในบางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินการยังไม่บรรลุตามพันธกิจเป้าหมายของสถาบันตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) หากมี
การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อย สามารถบรรลุพันธกิจ เป้าหมายของสถาบันได ้
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ

สถาบัน ตามแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

 

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประกอบที่ 1.1  

  1) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ในการบริหาร
จัดการตามพันธกิจของสถาบันที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2) เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง (ท่ีปรากฏใน IQA) เช่น  
2.1) ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศตามบริบทและศักยภาพ

ของสถาบันตามแผนพัฒนาสถาบันตามพันธกิจหลักของสถาบัน (เช่น แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)  
2.2) ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนและปรับวิสัยทัศน์หรือพันธกิจของสถาบันเพื่อกำหนด

เป้าหมายการดำเนินการที่ชัดเจน (เช่น รายงานประจำปี) 
2.3) เอกสารเกี่ยวกับโครงการและการจัดเตรียมทรัพยากรของสถาบัน 
2.4) เอกสารเกี ่ยวกับโครงสร้าง บุคลากร หลักสูตร ทรัพยากร การประเมินผล และ

เทคโนโลยี ที่ปรากฎอยู่ในรายงานผลการดำเนินงาน 
2.5) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อประเด็นพิจารณา 

3) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
3.1) คณะผู้บริหารสถาบัน (เช่น กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี ผู้บริหารของสถาบัน 

ที่เกี่ยวข้อง และคณบดี) เกี่ยวกับประเด็นดังนี้ (1) ศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่สะท้อนอัตลักษณ์ ภายใต้ 
พันธกิจหลักของอุดมศึกษา เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศ และ (2) วิธีการ
และรูปแบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน 

3.2) อาจารย์และบุคลากรที่เกี ่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาสถาบัน การนำแผนไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 

3.3) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคการศึกษาทุกระดับ ภาคสังคมและท้องถิ่น 
เกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือดำเนินงานด้านต่าง ๆ ร่วมกับสถาบัน 

3.4) ผู้ตรวจสอบงานบริหารภายในของสถาบัน/คณะกรรมการตรวจสอบหรือติดตามผล
การดำเนินงานภายในของสถาบัน (Audit Committee : AC)  
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 องค์ประกอบที่ 1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานด้านการบริหารสถาบัน มี 2 ประเด็นการ
พิจารณา 
 คำอธิบายขององค์ประกอบที่ 1.2 การดำเนินงานของสถาบันที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
สถาบัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานของสถาบันย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการสถาบันได้
ประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทอย่างเหมาะสมและมีการบริหารตามแนวทางธรร
มาภิบาล 

ก. ประเด็นการพิจารณา 

1) (3) ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถาบันตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่1 (3) 

การตัดสินผล คำอธิบาย 

เป
็นไ
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลก ในการบริหาร
สถาบัน โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนการดำเนินงานที่
แสดงถึงความเป็นผู้นำที่สะท้อนอัตลักษณ์ตามพันธกิจหลักของสถาบัน หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับที ่แสดงถึงความเป็นผู ้นำในวง
การศึกษาในเรื ่องการบริหารสถาบัน โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนด 
หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที ่โดดเด่นสามารถเป็นคู่ เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถาบันอื ่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที ่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ในการบริหาร
สถาบันโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนด โดยพิจารณาตามศักยภาพ และ
บริบทของสถาบันในเรื่องการบริหารสถาบันโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบันด้านการบริหารสถาบันโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด  

โดยมีแผนการดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นต่อการบริหารสถาบันโดยการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนด โดยมีผลดำเนินงานที่มุ่งเน้นต่อการ
บริหารสถาบันโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถาบัน โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นในด้านการบริหารสถาบันโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหรือแผนที่กำหนดไว้ในด้านการบริหารสถาบันโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายของสถาบัน เชื่อมโยงกับแผนที่กำหนดไว้ในด้าน
การบริหารสถาบัน โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในบางประเด็น  
และ 

- มีผลการดำเนินการยังไม่บรรลุตามแผนการบริหารสถาบันโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในบางประเด็น หากมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อย 
สามารถบรรลุพันธกิจของสถาบัน 

- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบันด้านการบริหารสถาบัน โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
หรือ 

- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 
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2) (4) ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี ่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถาบันตามแนวทาง 
ธรรมาภิบาล (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณาที ่2 (4) 

การตัดสินผล คำอธิบาย 
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- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับโลกในการบริหาร
สถาบันตามแนวทางของหล ักธรรมาภ ิบาลที ่แสดงถึงความเป ็นผ ู ้นำที ่สะท ้อน 
อัตลักษณ์ตามพันธกิจหลักของสถาบัน หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและเป็นที ่ยอมรับที ่แสดงถึงความเป็นผู ้นำในวง
การศึกษา ในเรื่องการบริหารสถาบันตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล และมีผลการ
ดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนด หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที ่โดดเด่นสามารถเป็นคู่เทียบเคียง ตัวอย่างให้แก่สถาบันอื ่นได้ 
(Benchmark) 

- มีผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ในการบริหารสถาบัน
ตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล หรือ 

- มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนดโดยพิจารณาตามศักยภาพและ
บริบทของสถาบันในเรื่องการบริหารสถาบันตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล และ 

- สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของ
สถาบัน ในการบริหารสถาบันตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล  

- มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด ในการ
บริหารสถาบันตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล และ 

- มีผลการดำเนินงานที่ดี ตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนด โดยมีแผนการดำเนินงานใน
อนาคตที่มุ่งเน้นการบริหารสถาบันตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล  และ 

- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของสถาบัน ในการบริหารสถาบันตาม
แนวทางของหลักธรรมาภิบาล 

ไม่
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- มีการวางแผนแต่ยังไม่ดำเนินงาน หรือมีหลักฐานการดำเนินงานแต่ไม่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติตามแผนการบริหารสถาบันตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล หรือ 

- มีผลการดำเนินงานทีบ่รรลุตามเป้าหมายของสถาบันที่เป็นไปตามแผนการบริหารสถาบัน
ตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล ในบางประเด็น และ 

- มีผลการดำเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สถาบันกำหนด ที่เป็นไปตามแผนการบริหาร
สถาบันตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล หากมีปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อย 
สามารถบรรลุพันธกิจเป้าหมายของสถาบันได ้
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การตัดสินผล คำอธิบาย 
- ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุพันธกิจเป้าหมายของ

สถาบันที่เป็นไปตามแผนการบริหารสถาบันตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล หรือ 
- มีผลการดำเนินการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน   

 

ข. แนวทางการพิจารณาขององค์ประเมินที่ 1.2 

1) บทสังเคราะห์ข้อเด่นและข้อควรพัฒนา (ประมาณ 1 – 2 หน้า) ระหว่างนโยบายสภาสถาบัน 
กับผลการดำเนินงานของอธิการบดีและคณะผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ (ข้อมูลย้อนหลังต่อเนื ่อง 
อย่างน้อย 3-5 ปี)   

2) เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ที่ปรากฏใน IQA) เช่น 
2.1) รายงานการประชุม/แผนการดำเนินงานของสภาสถาบัน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี) 
2.2) รายงานผลการดำเนินงานของสถาบัน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี) 
2.3) ผลการประเมินอธิการบดีโดยสภาสถาบัน  
2.4) รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ได้แก่ ธรรมาภิบาลของสภาสถาบัน 

และฝ่ายบริหารสถาบัน 
2.5) ข้อร้องเรียนต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาของสถาบัน 
2.6) ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับบุคลากร เช่น ผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย การ

ดูแลสวัสดิการ การพัฒนาบุคลากรประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 
2.7) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อประเด็นพิจารณา 

3) ผู้ประเมินภายนอกสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
3.1) ผู้บริหารสถาบัน ได้แก่ ผู ้แทนของสภาสถาบัน อธิการบดี ผู ้แทนของคณะบริหาร

สถาบัน  
3.2) ตัวแทนบุคลากรประเภทต่าง ๆ ของสถาบัน 
3.3) ตัวแทนนิสิต นักศึกษา 
3.4) ผู้ตรวจสอบงานบริหารภายในของสถาบัน/ คณะกรรมการตรวจสอบหรือติดตามผล

การดำเนินงานภายในของสถาบัน (Audit Committee: AC) 
 
 
 

 


