
 

 

 

หลักการ 
มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับ

ดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆให้มีคุณภาพเช่น
ทรัพยากรบุคคลระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยการบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรทั้งหมด
ฯลฯเพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 

ด้านการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยหมายถึงการที่มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารและการ
จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และพันธกิจที่ก าหนดไว้โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ก ากับดูแลนโยบาย  การด าเนินงานตาม
แผนการบริหารบุคคลการบริหารงบประมาณและทรัพย์สินการบริหารสวัสดิการที่จัดให้นักศึกษาและบุคลากร
ทุกคนรวมทั้งก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมายที่ก าหนดมีการเผยแพร่ผลการด างานของสภามหาวิทยาลัยและการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลที่
ประกอบด้วยหลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการมี
ส่วนร่วม (Participation) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลัก
ความเสมอภาค (Equity) และหลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ(Consensus Oriented) 

 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสามพ .ศ. 2553 ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
6. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553 
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องคู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้

จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2551 

องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 



 

 

 

9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2544 
 
 

ตัวบ่งชีอ้งค์ประกอบท่ี 7 จ านวน6ตัวบ่งชี้คือ 
 

ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
ตัวบ่งชี ้สมศ.ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 
 
ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 7.1   :  ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้บริหาร 

    ทุกระดับของมหาวิทยาลัย/คณะ 
 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย/คณะคือสภามหาวิทยาลัย/

คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/คณะนั้นๆหากสภามหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาลรับผิดชอบต่อสังคมรัก
ความก้าวหน้าดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารมีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาและก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย/คณะไปในทิศทางที่ถูกต้องจะท า
ให้มหาวิทยาลัย/คณะเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
1. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมี

การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 



2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

3. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสาร

แผนและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย/คณะไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย/คณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจใน

การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย/คณะเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย/คณะและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

7. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย/คณะ

และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้นต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ซึ่งสอดคล้องเปน็ไปตามเกณฑ์ของสมศ. 
 

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

มีการด าเนินการ  
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 7.2  :  การพัฒนามหาวิทยาลัย/คณะ สู่มหาวิทยาลัย/คณะเรียนรู้ 
 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีงบประมาณ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ

สังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่มหาวิทยาลัย/คณะแห่งการเรียนรู้โดยมีการรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย/คณะ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ
เพ่ือให้ทุกคนในมหาวิทยาลัย/คณะ สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัย/คณะมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดกระบวนการในการบริหาร
จัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย/คณะประกอบด้วยการระบุความรู้การคัดเลือกการรวบรวมการจัดเก็บความรู้



การเข้าถึงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยการสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย/คณะการก าหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย/คณะให้ดียิ่งขึ้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัย/คณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้

อ่ืนๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

(explicit  knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่ผ่านมาที่

เป็นลายลักษณ์ อักษร (explicitknowledge)และจากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

เกณฑ์การประเมิน :  ข้อ 
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 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  :   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  :มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ผลักดันการด าเนินงานและเขียน 
รายงานการประเมินตนเองรวมทั้งจะป้อนข้อมูลใน CHEQA Online ให้คณะ และคณะใช้
คะแนนผลการประเมินของมหาวิทยาลัย 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย

และการวางแผนระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกเป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหารการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ
เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากรเพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน
ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดย
ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   :ข้อ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริหารจัดการและการเงินและสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามท่ีก าหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน:ข้อ 
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 
5ข้อ 

 
 
 
 



ตัวบ่งชี ้สกอ.ที ่7.4  :   ระบบบริหารความเสี่ยง 
 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีงบประมาณ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
เพ่ือให้มหาวิทยาลัย/คณะมีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารและควบคุมปัจจัยกิจกรรมและ

กระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินเช่นชื่อเสียง
และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า ) 
เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้
โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิดเพ่ือป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหารวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉินเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆมีความ
พร้อมใช้งานมีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย/คณะตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย/คณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย  3 ด้านตามบริบท

ของมหาวิทยาลัย/คณะ ตัวอย่างเช่น 

    -ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่) 

    -ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

    -ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 

    - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่นความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย

ระบบงานระบบประกันคุณภาพ 

    -ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 

    - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

    - อ่ืนๆตามบริบทของมหาวิทยาลัย 

3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์

ในข้อ 2 



4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน 

5.  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย /

คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6.  มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจ าคณะ   ไป

ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 
หมายเหตุ : 

คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในมหาวิทยาลัย/คณะในรอบ
ปีการประเมินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรหรือต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย/คณะอันเนื่องมาจากความบกพร่องของ
มหาวิทยาลัย/คณะในการควบคุมหรือจัดการกับความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมี
หลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนนเช่น 

1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยทั้งๆที่อยู่ในวิสัยที่มหาวิทยาลัยสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นได้แต่ไม่
พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของมหาวิทยาลัย/คณะในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. มหาวิทยาลัย/คณะ หรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอันเนื่องมาจากปัจจัย
ต่างๆเช่นคณาจารย์นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรมจรรยาบรรณการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวงและเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างเช่นหนังสือพิมพ์ข่าว online เป็นต้น 

3. มหาวิทยาลัย/คณะ หรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่
สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

 
เกณฑ์การประเมิน :ข้อ 

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) แล้วมหาวิทยาลัยก็จะได้คะแนนการประเมิน
เป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกันหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้นการไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้
คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 



1. มหาวิทยาลัย/คณะมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกันหรือมีแผนรองรับ
เพ่ือลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าและด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัยอยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ(การควบคุมหรือการป้องกัน)ของมหาวิทยาลัย/คณะ 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้

ล่วงหน้า 
 
ตัวบ่งชี ้สมศ.ที ่12  :   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  :  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง  :คณะไม่ต้องประเมิน 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 
สภามหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย

กรอบทิศทางการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก าหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เป็นรูปธรรม
ในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการก ากับดูแลและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

การประเมินผลความส าเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นการ
ประเมินคุณภาพในการก าหนดทิศทางก ากับดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหน้าที่และ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัยการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการด าเนินงานตามมติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม5) ทีค่รอบคลุม5
ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. สภามหาวิทยาลัยท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
2. สภามหาวิทยาลัยก าหนดยุทธศาสตร์ทิศทางก ากับนโยบายข้อบังคับระเบียบ 
3. สภามหาวิทยาลัยท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4. สภามหาวิทยาลัยก ากับติดตามการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
5. สภามหาวิทยาลัยด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง10ประเด็น 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่ก าหนดในเกณฑ์การให้คะแนน 
 



หมายเหตุเป็นการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย คณะไม่ต้องประเมิน 
 
ตัวบ่งชี ้สมศ.ที่ 13:   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  :  กองการเจ้าหน้าที่  :มหาวิทยาลัยจะส่งผลการด าเนินงานให้คณะเพ่ือน าไปเขียนใน 

    รายงานการประเมินตนเอง 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลส าเร็จ

ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย/คณะ จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปีความสามารถในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม5) 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแล

มหาวิทยาลัย/คณะ รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย/คณะตามหน้าที่และบทบาท

ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ 

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแลมหาวิทยาลัย /

คณะ โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัย /

คณะได้ก าหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย/คณะ 

3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ มีการติดตามผลการด าเนินงาน

ส าคัญเช่นระบบในด้านนโยบายและแผนด้านการบริหารงานบุคลด้านการเงินและงบประมาณโดยเฉพาะการ

ด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เป็นมติสภามหาวิทยาลัย 

4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ ที่ก าหนดให้มีระบบการ

ประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งและมีการด าเนินงานตามระบบนั้น 



5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบายรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย/คณะ 

หมายเหตุ 1. ระดับมหาวิทยาลัยผู้บริหารหมายถึงอธิการบดี 
2. ระดับคณะผู้บริหารหมายถึงคณบดีหรือผู้บริหารของหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่มี  

การจัดการเรียนการสอน 
 


