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บทท่ี 1 
บทน า 

 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของ  
การประกันคุณภาพการศึกษาตามสาระสาคัญที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ประกาศมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย ระดับ
หลักสูตร คณะ และส านัก/สถาบัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

1) เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับ
คณะ (คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) ระดับส านัก/สถาบัน (ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา) ประกอบด้วย 
การส่งเสริม การควบคุม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการ
ตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งช้ีของ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 และมาตรฐานตัวบ่งช้ีของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) เพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอกโดยใช้
วงจร PDCA ในการประเมินผลการด าเนินงาน   

2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากร องค์กร และ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ  
การประกันคุณภาพการศึกษา  

3) ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4) ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง และผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ต่อสังคม 
 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เพื่อให้การบริหารงานและการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สอดคล้องกับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย จึงก าหนดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.  มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะห์และ
ทบทวนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 

2.  มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ จัดท าแผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งประกอบไปด้วย ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีเกณฑ์ 
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การประกันคุณภาพ และค่าเป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
คณะ ส านัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย 

3.  มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อน
กระบวนการท างานให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/
สถาบัน และมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

3.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี ้

3.1.1.1  ระดับหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.1.1.2  ระดับคณะ และระดับส านัก/สถาบัน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธาน
หลักสูตร หัวหน้าส านักงานคณะ และเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับส านัก/สถาบัน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
ผู้อ านวยการกอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

3.1.1.3  ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลงานประกัน
คุณภาพ รองคณบดี รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้างาน 
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 

3.2  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน
และระดับมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา 

3.3  งานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3.4  มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาหรือคู่มือ
แนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และระดับ
มหาวิทยาลัย 

3.5  จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

3.6  พัฒนาระบบเครือข่าย/ฐานข้อมูล และระบบการรายงานเพื่อรับส่งและป้อนกลับ
ข้อมูลให้กับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.  หลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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5.  มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ ด าเนินการควบคุม ก ากับ ติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และ
ระดับมหาวิทยาลัย โดยรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

6.  มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ให้หน่วยงานระดับหลักสูตร คณะ 
ส านัก/สถาบัน จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ผ่านระบบ CHE 
QA Online เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

7.  หลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบคุณภาพที่ก าหนด 

8.  มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

9.  หน่วยงานทุกระดับที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) และก ากับติดตามให้ทุกหน่วยงานน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

10.  มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 
 
กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) 
การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการ
ปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อน
หน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นปีการศึกษา/ต้นปีงบประมาณ/ต้นปี
พุทธศักราช  

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูล บันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1 ถึง 
เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา/ต้นปีงบประมาณ/ต้นปีพุทธศักราช 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย
เมื่อสิ้นปีการศึกษา/ต้นปีงบประมาณ/ต้นปีพุทธศักราช 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย โดยน าข้อเสนอแนะและผลการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนปรบัปรุง การด าเนินงาน (รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป 
หรือจัดท ากิจกรรม/โครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได ้
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แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน
สนับสนุน 

ให้ ส านัก/สถาบัน เป็นผู้ด าเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมกับสรรหา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน และจัดส่งรายช่ือคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมายังมหาวิทยาลัยเพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง โดยแนวทางการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน ดังนี ้

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวนไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนาดของ
หน่วยงานสนับสนุน โดยประธานกรรมการ/กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย และ
กรรมการเป็นผูป้ระเมินจากภายในแต่อยู่ภายนอกส านัก/สถาบัน และเป็นผู้ที่ผา่นการฝกึอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาหรือ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ จัดข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุน 

1)  เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ตามระบบคุณภาพ
และกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้ึน 

2)  เพื ่อให้หน่วยงานสนับสนุนทราบสถานภาพของตนเอง  อันจะน าไปสู ่การก าหนด 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง 

3)  เพื่อให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะใน 
การพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

4)  เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าหน่วยงาน
สามารถด าเนินงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

5)  เพื่อให้มหาวิทยาลัย และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการในแนวทางที่เหมาะสม 
 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน  
โดยพัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานระดับ
ส านัก/สถาบัน ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีการเพิ่มเติมตัวบ่งช้ีด้านอื่นๆ ตามภารกิจของ
หน่วยงาน ซึ่งได้ก าหนดตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุนเป็น 2 กลุ่ม 
คือ ตัวบ่งช้ีหลักและตัวบ่งช้ีเฉพาะ ดังนี ้

1)  กลุ่มตัวบ่งชี้หลัก ใช้เป็นแนวทางในการประเมินของทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย  
1 องค์ประกอบ จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี ดังนี้  

      -  ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน  
-  ตัวบ่งช้ี 1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน 

2)  กลุ่มตัวบ่งชี้เฉพาะ เป็นตัวบ่งช้ีที่ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการประเมินภารกิจหลักของ
หน่วยงานสนับสนุน มีจ านวน 1 องค์ประกอบ 19 ตัวบ่งช้ี คือ คือ องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตาม
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พันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน โดยในแต่ละส านัก/สถาบันจะมีจ านวนตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 
แตกต่างกันข้ึนอยู่กับปริมาณพันธกิจของส านัก/สถาบัน นั้นๆ ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 

  
-  ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.1  การบริหารงานแผนและงบประมาณ 
-  ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.2  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
-  ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.3  ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
-  ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.4  การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี
-  ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.5   กิจกรรมการพฒันานักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
-  ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.6   การสง่เสรมิสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
-  ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.7   กระบวนการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงิน 
-  ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.8   การบริหารความเสี่ยง 
-  ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.9   การจัดการความรู ้
-  ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.10 การประกันคุณภาพการศึกษา 
-  ตัวบ่งช้ีที่ สวท. 2.1  ระดับความส าเรจ็ของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผูร้ับบรกิาร 
-  ตัวบ่งช้ีที่ สวท. 2.2  การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
-  ตัวบ่งช้ีที่ สวท. 2.3  การสง่เสรมิสมรรถนะและทักษะด้านดิจทิัล 
-  ตัวบ่งช้ีที่ สวท. 2.4  การจัดอันดบัมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking 
-  ตัวบ่งช้ีที่ สวท. 2.5  การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว 
-  ตัวบ่งช้ีที่ สวพ. 2.1  ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
-  ตัวบ่งช้ีที่ สวพ. 2.2  ระบบและกลไกการพฒันาเสรมิสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน 
-  ตัวบ่งช้ีที่ สอศ. 2.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
-  ตัวบ่งช้ีที่ สอศ. 2.2  ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 
การก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีแบ่งเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได ้0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี ้

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 
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ปีการศึกษา 2562 

ปีงบประมาณ 2563 

หลักสูตร คณะ ส านกั/สถาบนั 

แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย  
แผนการประเมินเทียบปีงบประมาณกับปีการศึกษา 

แผนการประเมิน 
ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
-การประเมินระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย  
ใช้ปีการศึกษา 

                 

-การประเมินระดับส านัก/สถาบัน  
ใช้ปีงบประมาณ 

                 

กิจกรรมการด าเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และส านัก/สถาบัน  

แผนการประเมิน 
ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.วางแผนและปรับปรุงแผนการด าเนินงาน (P)                  
2.เก็บข้อมูล 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ (D) เพื่อรองรับการ
ประเมิน 

                 

3.ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายในรอบ 6 เดือน 

                 

4.ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายในรอบ 9 เดือน 

                 

5.จัดท า SAR เตรียมรับการประเมิน และแต่งตั้ ง
กรรมการประเมิน 

                 

6.ประเมินคุณภาพภายใน (C) เสนอผลการประเมินต่อ
คณะ/มหาวิทยาลัย/สภาฯ 

                  

7.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
 

                 

 
*สีฟ้า ระดบัหลักสูตร.  *สีเขียว หมายถึง ระดับคณะ, *สีแดง หมายถึง ระดบัส านัก/สถาบัน 
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บทท่ี 2 
นิยามศัพท์ 

 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) คือ แผนสนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อน

กลยุทธ์ต่างๆ สู่การปฏิบัติ และสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2560)  
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 และ  
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประกอบด้วย 
ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม และกลยุทธ์ต่างๆ ครอบคลุมทุก
พันธกิจซึ่งต้องมีเป้าหมาย ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายของช้ีวัด และแนวทางการพัฒนาเพื่อ
วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยหน่วยงานจะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

แผนปฏิบัติการ คือ แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด คือ ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อนลักษณะ
การด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้ เพื่อบอกสถานภาพทั้งเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพในประเด็นที่ต้องการ ในภาษาไทยมีค าที่มีความหมายแบบเดียวกันนี้ใช้อยู่หลายค า เช่น  
ตัวบ่งช้ี ดัชน ี

หลักธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ  
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวงซึ่ง
วิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์กรภายนอก เป็นต้นหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance)  
ที่เหมาะสมส าหรับน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี ้

1)  หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของประเทศเพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่
ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา 
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2)  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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3)  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4)  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองตอบต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5)  หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจง
ได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดย
ประชาชนสามารถรู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6)  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดหาแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ 
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7)  หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ  (ราชการบริหาร 
ส่วนท้องถ่ิน) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจใน 
การให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผล 
การด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน 
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9)  หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่มีการแบ่งแยกฝ่ายชายหรือหญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา  
การฝึกอบรม และอื่นๆ 

10)  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล
ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 

บริการวิชาการแก่สังคม คือ กิจกรรมที่สถาบันได้จัดท าข้ึนเพื่อให้บริการวิชาการ/วิชาชีพแก่
สังคมและชุมชน โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน  ซึ่งแสดงให้
เห็นความสามารถของสถาบันที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ/
วิชาชีพรวมทั้งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสนับสนุน ชุมชนและสังคม 
ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 

การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน 
ตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถใน 
เชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge 
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Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน หรือความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ 
หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิด 
เชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

Explicit Knowledge คือ ความรู้ที่ชัดแจ้ง หรือความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดไดโ้ดยผ่าน
วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้ 
แบบรูปธรรม 

แนวปฏิบัติท่ีดี คือ วิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ หรือ 
สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจนโดยมกีารสรุปวิธีปฏิบัติหรอืข้ันตอน
การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต และมีผลในทางลบที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบท าให้
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป  ไม่บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ โดยทั่วไปความเสี่ยง 
อาจจ าแนกประเภทความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน  
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ กระบวนการที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรร่วมกัน
วิเคราะห์ ค้นหาเหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กร และระบุความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรให้ได้ เพื่อองค์กร
จะได้หาวิธีการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงไม่ให้เกิดข้ึนได้ในอนาคต 

ปัจจัยเสี่ยง คือ ต้นเหตุหรือสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงจากภายในหรือ
ภายนอกองค์กรก็ได ้

ปัจจัยภายนอก คือ สาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจท าให้เกิดความเสี่ยงข้ึนใน
อนาคตตัวอย่างปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ผู้ปกครองนักศึกษา เป็นต้น 

การประเมินโอกาส คือ การประเมินความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงข้ึนใน
องค์กร 

การประเมินผลกระทบ คือ การประเมินขนาดความรุนแรงของความเสียหาย หรือผลกระทบที่
จะเกิดข้ึนกับองค์กรหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นข้ึน 

แผนบริหารความเสี่ยง คือ แผนด าเนินงานที่ใช้ในการลด หรือควบคุม หรือก าจัดความเสี่ยง ซึ่ง
แผนบริหารความเสี่ยงควรประกอบด้วย กิจกรรมควบคุม ระยะเวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบใน 
การด าเนินงาน 

ระบบ คือ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ 
ผลออกมาตามที่ต้องการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

กลไก คือ สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  
มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
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นโยบาย คือ การตกลงปลงใจข้ันต้นในการก าหนดแนวทางกว้างๆ เพื่อให้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) คือ รายงานสัมฤทธ์ิผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสงักัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานการประเมิน
ตนเองนอกจากจะท าในระดับสถาบันแล้ว อาจท าในระดับคณะและหน่วยงานด้วยเพื่อให้สอดคล้องกัน 
โดยมีองค์ประกอบของการรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูล
การปฏิบัติหน้าที่ สรุปผลการปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ และภาคผนวก 

นวัตกรรม (Innovation) คือ ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มา
ก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งข้ึน  เมื่อน า
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม  ทั้งยังช่วย
ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย  ซึ่ งนวัตกรรมมีด้วยกันหลายประเภทหลายสาขาแต่สาหรับ
สถาบันอุดมศึกษาน้ันประเภทนวัตกรรมที่สถาบันควรใหค้วามส าคัญมากที่สุด คือ นวัตกรรมทางการศึกษา 
(Educational Innovation) เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการน าเอาสิ่งใหมท่ี่อาจจะอยู่ในรปูของความคิด หรือ
การกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม
ให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  
เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้
วิดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ คือ การเผยแพร่ที่เปิดกว้าง
ส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ คือ การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชาน้ันๆ จากสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญ
ในสาขาวิชาน้ันด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คือ การน าเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชาน้ันๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยรอ้ยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เปน็ผู้เช่ียวชาญในสาขา
นั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการ
หรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ 
ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คือ การป้องกันการละเมิดสิทธ์ิในผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ า ซึ่งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จัดเป็นทรัพย์สิน
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ทางปัญญาที่กฎหมายให้การคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สนิทางปัญญาถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทตาม
ลักษณะธรรมชาติของผลงานสร้างสรรค์ คือ 1) ลิขสิทธ์ิ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ในแผนกวรรณกรรม 
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม นาฏกรรม งานภาพยนตร์ งานโสตทัศนวัสดุ งานสิ่งบันทึกเสียง และงานแพร่เสียง
แพร่ภาพ โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธ์ินั้น เพื่อสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
หรือที่เรียกว่า “ธรรมสิทธิ” (Moral Right) 2) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ได้แก่ สิทธิบัตร (Patent) แบบ
ผังภูมิวงจรรวม (Layout Designs of Integrated Circuit) เครื่องหมายการค้า (Trademark) ความลับ
ทางการค้า (Trade Secret) ช่ือทางการค้า (Trade Name) สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indications) โดยลักษณะของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมเป็นหลัก 

งานวิจัย คือ กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า หรือทดลอง วิเคราะห์
หรือตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ คือ ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ  ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทาง  
การทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบ  หรือความสามารถในการบุกเบิก
ศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ
ของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ 1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงาน 
ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบ
ประเภทอื่นๆ 2) ศิลปะการแสดง(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้ง 
การแสดงรูปแบบต่างๆ และ 3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์ใน
รูปแบบต่างๆ 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ คือ บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-
Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คือ บทความจากผลงานวิจัยหรอื
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI 
Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หน่วยงานระดับชาติ คือ หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป  
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า  
สภาวิชาชีพ เป็นต้น 

หน่วยงานระดับนานาชาติ คือ หน่วยงานที่เป็นสถาบันต่างประเทศ หรือจากเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) 
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สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลวิเคราะห์และสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจ  
ต่อผู้อื่นได้ โดยสารสนเทศจะต้องมีความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน มีความสมบูรณ์ของข้อมูล  
มีความชัดเจนกะทัดรัด และมีความสอดคล้องกับความต้องการ เป็นต้น 

การพัฒนาระบบงาน หมายถึง การจัดระบบ จัดระเบียบงาน ค้นหาวิธีการท างานที่ดีกว่าเดิม
หรือง่ายกว่าเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียหรือสูญเปล่า เพื่อท าให้งานในหน่วยงานมีระบบ ท าให้เกิดการ
ผิดพลาดในการท างานน้อยลง สามารถตรวจสอบการท างานได้ง่าย ได้รับความสะดวกทั้งผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้มาใช้บริการ ท าให้ท างานได้ง่ายและรวดเร็วมีประสิทธิภาพข้ึน ช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย
ในการท างานให้แก่หน่วยงานและองค์กรโดยรวม 
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บทท่ี 3 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 การประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน  หน่วยงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้กําหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้หน่วยงานสนับสนุนมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจนของหน่วยงานและ
สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคล้องกับ  
การประกันคุณภาพการศึกษภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 องค์ประกอบที่ 5  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การบริหารของสถาบนัเพื่อการกาํกับติดตามผลลพัธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลกัษณ์
ของสถาบัน เกณฑ์ข้อที่ 7 การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ จํานวน 2 
ตัวบ่งช้ี และ องค์ประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จํานวน 19 ตัวบ่งช้ี  
มีรายละเอียด ดังนี ้
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
หน่วยงานสนับสนุน 

สนอ. สวท. สวพ. สอศ. 

1. กลุ่มตัวบ่งชี้หลักของหน่วยงานสนับสนุน       
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบรหิารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน     

ตัวบ่งช้ี 1.2 ภาวะผู้นําของผูบ้รหิารของหน่วยงาน     

2. กลุ่มตัวบ่งชี้เฉพาะ     
องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ 
ส านักงานอธิการบดี      
ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.1  การบริหารงานแผนและงบประมาณ     
ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.2  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     
ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.3  ระบบและกลไกการรบันักศึกษา     
ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.4  การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตร ี     
ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.5  กิจกรรมการพฒันานักศึกษาระดับปรญิญาตรี     
ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.6  การสง่เสรมิสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

    

ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.7  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงนิ     
ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.8  การบริหารความเสี่ยง     
ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.9  การจัดการความรู ้     
ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.10 การประกันคุณภาพการศึกษา     
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
หน่วยงานสนับสนุน 

สนอ. สวท. สวพ. สอศ. 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ตัวบ่งช้ีที่ สวท. 2.1 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รบับริการ 

    

ตัวบ่งช้ีที่ สวท. 2.2 การพฒันาทรพัยากรสารสนเทศของห้องสมุด     
ตัวบ่งช้ีที่ สวท. 2.3 การสง่เสรมิสมรรถนะและทักษะด้านดิจทิัล     
ตัวบ่งช้ีที่ สวท. 2.4 การจัดอันดบัมหาวิทยาลัย Webometrics 
Ranking 

    

ตัวบ่งช้ีที่ สวท. 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว     
สถาบันวิจัยและพัฒนา     
ตัวบ่งช้ีที่ สวพ. 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม 

    

ตัวบ่งช้ีที่ สวพ. 2.2 ระบบและกลไกการพฒันาเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

    

สถาบันอยุธยาศึกษา     
ตัวบ่งช้ีที่ สอศ. 2.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

    

ตัวบ่งช้ีที่ สอศ. 2.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย     

 
หมายเหตุ :  ตัวอักษรย่อ ช่ือหน่วยงาน เป็นดังนี้ 

 สนอ. หมายถึง ส านักงานอธิการบดี 
 สวท. หมายถึง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สวพ. หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สอศ. หมายถึง สถาบันอยุธยาศึกษา 
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1. กลุ่มตัวบ่งชีห้ลักของหน่วยงานสนบัสนนุ 
 

องคป์ระกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
 
 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน มีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมีการบริหาร
จัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเ้ปน็ไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความ
เป็นอิสระทางวิชกาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ และ 
มีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
คณะ และมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ  มีการกํากับให้การจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจ
เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกําหนด โดยองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี 
ดังนี ้
 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ี จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบรหิารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน 
ตัวบ่งช้ี 1.2 ภาวะผู้นําของผู้บรหิารของหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ทุกสํานัก/สถาบัน 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 หน่วยงานสนับสนุนที่ทําหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ต้องให้ความสําคัญกับ 
การบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการทํางานของ
สํานัก/สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ สํานัก/สถาบันจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ต้องมี
การจัดทําแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเปูาหมาย
ตลอดจนมีการจัดการความรู้ การจัดทําแผนการบริหารทั้งบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกัน
คุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. ผู้บริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี

(ระยะแรก 3 ปี)  ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน มีการนําข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน
และการประเมินผลลัพธ์ มีแผนปฏิบัติราชการประจาํปี แผนปฏิบัตกิารด้านการเงิน ตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุตามตัวช้ีวัดและเปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) มีการประเมิน
ความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี และ 
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน  

2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี
(ระยะแรก 3 ปี) สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
และดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่ มหาวิทยาลัย
กําหนดสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติ  ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ 1.2  ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :    กระบวนการ 
รอบระยะเวลา   :    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้   :    ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ทุกสํานัก/สถาบัน 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :     

ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
นั้นๆ หากคณะกรรมการประจาํหน่วยงาน และผู้บริหารมวิีสัยทัศน์ เป็นผู้นําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบ
ต่อสังคมรักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหาร  
มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. คณะกรรมการประจาํหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
และปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดครบถ้วน  

2. ผู้บริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานหรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และหน่วยงานเผยแพร่ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานบน
เว็บไซต์ต่อสาธารณชน 

3. มีการใช้สารสนเทศของหน่วยงานในการพัฒนาระบบงานตามพันธกิจหน่วยงาน เพื่อ 
การบริหารหรือตัดสินใจ 

4. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ข้อ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการอธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 

5. มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร และนํา ผลการประเมินไปปรับปรุง 
การบริหารงานโดยแสดงให้เห็นในรูปแบบแผน/โครงการหรือกิจกรรม  

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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2. กลุ่มตัวบ่งชีเ้ฉพาะ 
 

องคป์ระกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนบัสนุน 
 

หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะมีการดําเนินงานสนับสนุนส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานได้บรรลุความสําเร็จตามนโยบาย เปูาหมายที่กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานสนับสนุนที่ต้องรับการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน 19 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

2.1 สํานักงานอธิการบดี 
2.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.4 สถาบันอยุธยาศึกษา 
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ส านักงานอธกิารบดี  
 
 ส านักงานอธิการบดี มีตัวบ่งช้ีเฉพาะสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบ
ที่ 2 การดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จํานวน 10 ตัวบ่งช้ี ดังนี ้
 
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.1  การบริหารงานแผนและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :    ผลลพัธ์ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้างาน กองนโยบายและแผน 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นายติณณ์ ภาณุเมศธนัน ,นายวีรศักดิ์ โพธ์ิภิรมย ์
       นางสาวนัฐฐา ภูมิดี, นางปาณิสรา ผดุงรัตน์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :     

ผลการดําเนินงานของกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี จะสามารถสะท้อนได้ได้มี  
การกํากับ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รวมทั้งมีผลการดําเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี  (ระยะแรก 3 ปี)  ในการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน มีการนําข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมินผลลัพธ์ มีแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี แผนปฏิบัตราชการด้านการเงิน ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวช้ีวัดและเปูาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) มีการประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 
5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

2. มีการถ่ายทอดแผนตามข้อ 1  ไปสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน 
และหลักสูตร 

3. มีการกํากับติดตามให้ทุกหน่วยงานดําเนินงานใหเ้ปน็ไปตามแผนข้อ 1 เพื่อให้การดําเนินงาน
ประจําปีเป็นไปตามรอบระยะเวลาทีก่ําหนด และรายงานผลการดําเนินงานประจําปีอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
และรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานสู่
สาธารณชน 

4. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณของสํานักงบประมาณ และมหาวิทยาลัยกําหนด 

5. มีระบบการถ่ายทอดการรับรู้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงาน ในมิติด้านยุทธศาสตร์
และแผนงาน  

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.2  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :    ผลลัพธ์ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้างาน กองกลาง 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :  นายนัฐวุฒิ  คล้ายเพ็ง 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจําเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์
อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย  
รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน 
นอกจากนั้นยังจําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเปูาหมายของ
สถาบัน รวมทั้งมีระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้ 

- ระบบการรับอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
- ระบบการบริหารอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลากรสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน และมี 
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

2. มีกรอบอัตรากําลัง แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
3. มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 

สายวิชาการและสายสนับสนุน และมีการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ผู้บริหาร
ทราบ 

4. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ  
สายสนับสนุน 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1-2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.3 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้       :  กระบวนการ 
รอบระยะเวลา       :  ปกีารศึกษา พ.ศ. 2562 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้     :  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา, หัวหน้างานสือ่สารองค์กร 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นางสาวสมจิตร์  สอนดา  

นางสาวกีรตกิาญจน์ กลิ่นธรรมเสน 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสําเร็จแต่ละ
หลักสูตรจะมแีนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสตูรซึง่จําเป็นต้องมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรการกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส
ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตรมีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล
หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญาสุขภาพกายและจิตใจความมุ่งมั่นที่จะ
เรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพื่อให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ หลักสูตรกําหนดใน 
การรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง คือ การรับนักศึกษา 

แนวทางในการประเมิน : การรบันักศึกษา 
-  การกําหนดเปูาหมายจํานวนรับนักศึกษาโดยคํานึงความต้องการของตลาดแรงงานและ

สภาพความพร้อมของอาจารย์ประจําที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)  
-  เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของปัจจัยปูอน (นักศึกษา) ที่เหมาะสม

กับหลักสูตรที่ให้บริการและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตรประเภทหลักสูตรปรัชญาวิสัยทัศน์ของ
สถาบันและหลักสูตรผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนดในหลักสูตร (เช่น GPA, ความรู้พื้นฐานในสาขา, ภาษา
ต่างประเทศ,คุณสมบัตเิฉพาะอื่นฯลฯ)  

-  เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษากระบวนการรับนักศึกษาและเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ใน
การคัดเลือกมีความเหมาะสมเช่ือถือได้โปร่งใสเปิดเผยและเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน 

-  นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรมีคุณสมบัติข้ันต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จําเป็นต่อการ
เรียนในหลักสูตรใฝุรู้ ใฝุเรียนมีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

-  ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศรับและมกีารรบัเข้า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไขนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจน
มีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ข้ันตํ่าเพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสําเร็จการศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐาน : 
1.  มีระบบกลไกและกระบวนการในการดําเนินงานรับสมคัรนักศึกษาให้ทนักรอบเวลาที่กําหนด 
2.  มีการกํากับติดตามส่งเสริมประเมินผลกระบวนการรับนกัศึกษา 
3.  มีการปรบัปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
5.  มีแนวโน้มผลการดําเนินงานที่ดอีย่างต่อเนื่อง  
6.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือผลการดําเนินงานที่โดดเด่น โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์สามารถให้

เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดําเนินงานอย่างโดดเด่น 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ 

 
 
 
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563  I23 
 

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชนิดของตัวบ่งชี้      : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา      :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้     :  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นายสิทธ์ิพงษ์  พงษ์สุข 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน
ตั้งแต่การให้คําปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืม
การศึกษาแหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
การเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1.  จัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาของแต่ละ

คณะ 
4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 -3 ทุกข้อ ไม่ต่ํากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
5.  นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล

การประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.5 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชนิดของตัวบ่งชี้      : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา      :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้    :  ผู้อํานวยการกองพัฒนานกัศึกษา 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นายพรศักดิ์ ทรพัย์สมบัติ  

ว่าที่ร้อยตรสีิทธา  ฉิมท้วม  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่าง
เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสรมิหลักสตูรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบนัและ
โดยองค์กรนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ ์ร่างกาย 
และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1.  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา ให้ดําเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ที่กําหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4.  ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 
5.  ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6.  นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรับปรงุการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งชี้      : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา      :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้    :  อาจารย์สุดารัตน์  เกลี้ยงสอาด 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน  :   นายสราวุธ  คําสัตย์ 
      นางสาววราภรณ์  กองชนะ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้ในการแสดงหาองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งจะนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการกําหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่ งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้าน

ภาษาอังกฤษ 
4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
หมายเหต ุ: ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทั้งสถาบันในปี
ที่ประเมิน  
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.7 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  
ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา   :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :   ผู้อํานวยการกองกลาง 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :  นางสาวพัชรี  รุ่งจํารสั 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

เนื่องจากต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่
จะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในอนาคตในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพนั้นถูก
กําหนดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย“หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” โดย
มาตรา 21 ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกําหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐต้องจัดทําบัญชี
ต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทข้ึนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและ
รายงานผลการคํานวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สํานัก
งบประมาณกรมบัญชีกลาง และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1.  มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 

2.  มีการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงนิที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนและดําเนินการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสใน
การแข่งขัน 

3.  มีการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

4.  มีการกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตให้หน่วยงาน
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถาบัน 

5.  มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรบัปรุงพฒันาการดําเนินงานในปี
ถัดไป 
 
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.8 การบริหารความเสี่ยง  
ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 
รอบระยะเวลา   :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :   ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน : นายติณณ์ ภานุเมศธานัน 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารและควบคุมปัจจัยกิจกรรมและ
กระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น
ช่ือเสียงและการฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ความคุ้มค่า) โดยเฉพาะด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหาย
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการปูองกันจาก 
การคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิดเพื่อปูองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหารวมทั้ง
การมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งานมีการปรับปรุงระบบ
อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปูาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
เป็นสําคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

3.  มีการถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติให้หน่วยงานภายในสถาบัน 
4.  มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของ

สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม อย่างน้อย 1 เรื่อง 
5.  มีการกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6.  มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปใช้ใน

การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.9 การจัดการความรู้  
ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา   :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  นางสาวเบญจลักษณ์  ชิดชาญชัย 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :  นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ 4 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ซึง่ต้องมีการจดัการความรู้เพื่อมุ่งสูส่ถาบนัแหง่การเรียนรู้โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในสถาบัน
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดกระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน
ประกอบด้วยการระบุความรู้การคัดเลือกการรวบรวมการจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูลและ  
การแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภายในสถาบันการกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดีย่ิงข้ึน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1.  มีระบบกลไกการกํากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการ
จัดการความรู้ตามระบบ 

2.  มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ สํานัก/สถาบัน ให้มีการดําเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 

4.  มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติจริง 

5.  พัฒนาเครอืข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.10 การประกันคุณภาพการศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา   :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :   นางสาวเบญจลักษณ์  ชิดชาญชัย 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :  นางเดือนเพ็ญ  สนแย้ม 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สถาบันมีหน้าที่กํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะโดยมี 
การดําเนินการงานควบคุมคุณภาพ การติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการพัฒนา 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ
เพื่อให้สามารถส่งเสรมิสนับสนุนกํากับติดตามการดําเนินงานให้เปน็ไปตามที่กําหนดสะท้อนการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ และขับเคลื่อนการบริหารและดําเนินงานที่มากกว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยมีการนําเอาเกณฑ์พัฒนาคุณภาพที่เป็นสากล ซึ่งสามารถสะท้อนตัวตนได้อย่างแท้จริงมาใช้ใน  
การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ คือ EdPEx : Education Criteria for 
Performance Excellence ควบคู่ไปกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1.  มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

2.  มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

3.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บรรลุค่าเปูาหมายตามที่มหาวิทยากําหนด 
4.  นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะ ที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับ

สถาบันเสนอสภาเพื่อพิจารณา 
5.  นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรบัปรุงหลกัสูตรและดําเนินงานของ

คณะให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลกัสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากบัมาตรฐาน 
5.  มีระบบกลไกการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อ  

การดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence) 
 
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4-5 ข้อ 6-7 ข้อ 
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ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตัวบ่งช้ีเฉพาะสําหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในองค์ประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี 
ดังนี ้
 

ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้   :    ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการฝุายบริหาร รองผู้อํานวยการฝุายวิทยบริการ  

       รองผู้อํานวยการฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน : นายอรรถสิทธ์ิ กิจที่พึ่ง 
     นายนิทัศน์ รสโอชา  
     นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

การให้บริการถือเป็นภารกิจที่สําคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้ผลการดําเนินงานมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ับบรกิาร ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานจึงจําเป็นต้องมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้น 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1.  มีแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่องด้านต่างๆ ได้แก่  
-  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
-  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
-  ด้านสถานที่สิ่งอํานวยความสะดวก 
-  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
-  ด้านระบบสารสนเทศ 

2.  มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กําหนด 
3.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 
4.  มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินไม่ต่ํากว่า 

3.51 
5.  มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
ชนิดตัวบ่งชี้    :    กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการฝุายบริหาร รองผู้อํานวยการฝุายวิทยบริการ  
           รองผู้อํานวยการฝุายเทคโนโลยสีารสนเทศ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นางสาวเมตตา สังข์ทอง 
      นางละเอียด รามคุณ 
      นางสาวนัยนา เพียรคงทอง 
      นายจิรทปีต์ น้อยดี 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเกิดจากการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่าง
เพียงพอ   ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การวิเคราะห์
หมวดหมู่ การลงรายการ การจัดเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การค้นหาและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อ   
สิ่งตีพิมพ์ สื่อสิ่งไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้ทุกประเภท 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1.  มีระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
2.  มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการมีส่วนร่วมของ คณะ หลักสูตร อาจารย์ และ

นักศึกษา ในการเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 
3.  มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัย 
4.  มีการจัดทํารายงานสรุปในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประจําปี มีข้อมูลสถิติ

เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
5.  นําผลข้อ 4 มาปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรในปีถัดไป 

 

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

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.3  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 
รอบระยะเวลา   :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการ รองผูอ้ํานวยการฝุายบรหิาร รองผูอ้ํานวยการฝุายวิทยบรกิาร 
              รองผู้อํานวยการฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :  นายอํานาจ แก้วภูผา 

 นายเจษฎา สุขสมพืช 
 นายสายชน คงคะพันธ์ 
 นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสทุธ์ิ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการ

นําเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา 
การสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณ เพื่อรู้ เท่า ทันการใช้งานและ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้าง
นวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการกําหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล  
4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพฒันานักศึกษาด้านดิจิทลั และมีการนํา

ผลจากการประเมินข้อ 4 มาปรับปรุงในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรปีีสดุท้ายที่ผา่นเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่าหรือตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 

หมายเหต ุ: ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทั้งสถาบัน ใน
ปีที่ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking 
ชนิดตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการฝุายบริหาร รองผู้อํานวยการฝุายห้องสมุด  

     รองผู้อํานวยการฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน : นายอํานาจ แก้วภูผา  

นางสาวมัทนียา หามาลัย 
นายมานิช โชติช่วง 
นายณเรศณ์ จิตรัตน์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยกาประเมินทางด้านการมองเห็นเว็บไซต์จากภายนอกและ

คุณภาพกิจกรรมบนเว็บไซต์ ตามเกณฑ์ Webometrics Ranking โดยเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยใน
กลุ่มราชภัฏ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1.  มีระบบกลไกในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ด้วยดัชนี Webometrics 
2.  มีการจัดอบรมแนะนําแนวทางในการจัดทําเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตาม

เกณฑ์ของ Webometrics  
3.  มีการกํากับติดตามในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ของ Webometrics  
4.  มีคณะกรรมการดําเนินงานกํากับติดตามให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดไว้ใน ข้อ 1 และ

รายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
5.  มีอันดับในการจัด Webometrics Ranking ในช่วงอันดับ 1-20 จากมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 

ราชภัฏ 38 แห่ง  
 

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

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว 
ชนิดตัวบ่งชี้      :    กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2563 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการ รองผูอ้ํานวยการฝุายบรหิาร รองผูอ้ํานวยการฝุายวิทยบรกิาร 
            รองผู้อํานวยการฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน : นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทรส์ิงห์  

 นางละเอียด  รามคุณ 
 นางสาวรสสุคนธ์ คําสอน 
 นายสายชน  คงคะพันธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการ
ดําเนินงาน มีการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินและพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้
สามารถส่งเสรมิ สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนด สะท้อนการสนับสนุนการ
พัฒนาห้องสมุดสีเขียว  ในการดําเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)” มุ่งเน้นการให้ความรู้ พร้อมทั้งส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ และผู้รับบริการ ตามเกณฑ์
มาตรฐานของประเทศที่ประกาศไว้ ดังนั้น สํานักจึงต้องมีแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
กําหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปูาหมายของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินการให้บรร ลุตาม
เปูาหมายที่กําหนดไว้อย่างมีคุณภาพ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1.  มีระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ

และการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
2.  มีการกํากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมการดําเนินงานห้องสมุดสีเขียวภายใน

ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 
3.  มีคณะกรรมการดําเนินงานใหเ้ปน็ไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 2 และรายงานผลการติดตาม

ต่อคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณา 
4.  มีเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดสีเขียว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.  มีการวัดผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและผ่านการรับรองผลการประเมินจาก

หน่วยงานมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (ระดับประเทศ) 
6.  มีการรายงานผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อพิจารณา และนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานของห้องสมุดสีเขียวให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 

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

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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สถาบันวิจัยและพฒันา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีตัวบ่งช้ีเฉพาะสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี ดังนี ้

 
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ  และหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นางสาวศรินยา  โพธ์ินอก 

นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหล ี
               นางสาวอัจฉรา วงษ์หา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้:  

สถาบันอุดมศึกษา ต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมี  
แนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมกีลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อใหส้ามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจยั การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญ
และกําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

2.  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์อย่างนอ้ยในประเด็นต่อไปนี้ 
-  ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
-  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-  กิจกรรมวิชาการที่สง่เสรมิงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจดั

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor)   
3.  จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัย หรอืงานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
4.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจน ยกย่อง

อาจารยแ์ละนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
5.  มีการดําเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม

ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  
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6.  มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด 

7.  มีระบบในการพัฒนาวารสารวิชาการเพื่อรองรบัการประเมินการรบัรองคุณภาพของศูนย์
ดัชนีการอ้างองิวารสารไทยกลุ่มที่ 1 (Thai Journal Citation Index-TCI) 

8.  มีระบบในการรบัรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ เพือ่คุ้มครองสทิธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย 

 
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7-8 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.2  ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ  และหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นางสาวบงกช  สมหวัง 
     นางสาววิไลวรรณ สงัฤทธ์ิ 
     นางสาวสุธีรา  มูลด ี
ค าอธิบายตัวบ่งชี้:  

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายนํามาจัดทํา
แผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทําเพื่อ
สร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทํา
เป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1.  ทุกคณะมีส่วนร่วมกับสถาบันและชุมชนในการกําหนดพื้นที่เปูาหมายในการพัฒนาท้องถ่ินที่
สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถ่ิน ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของ
สถาบันตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดําริ 

2.  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก
สถาบัน 

3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลักษณ์ของท้องถ่ินอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง 

 
หมายเหต ุ: 

1. ต่อเนื่อง หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป 
2. ยั่งยืน หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 
3. เข้มแข็ง หมายถึง สามารถพึ่งตนเองได้ 
 

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

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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สถาบันอยุธยาศกึษา 
 

สถาบันอยุธยาศึกษา มีตัวบ่งช้ีเฉพาะสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่ 
2 การดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี ดังนี ้
 
ตัวบ่งชี้ที่ สอศ. 2.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
ชนิดของตัวบ่งชี้     :  กระบวนการ 
รอบระยะเวลา       :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  :  ผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ  

และ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นายปัทพงษ์  ช่ืนบุญ, นางสาวธัญวลัย  แก้วแหวน 
     นางสาวอรอุมา โพธ์ิจิ๋ว 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. กําหนดนโยบายทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอด
และสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. จัดทําแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

3. มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือการบริการ
วิชาการซึ่งนําไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม 

4. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานและประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและรายงานต่อผู้บริหารสถาบัน 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน 
7. มีผลงานการสร้างแหล่งเรียนรู้หรือชุมชนต้นแบบหรือองค์ความรู้หรือนวั ตกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่ 
8. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7-8 ข้อ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563  I39 
 

ตัวบ่งชี้ที่ สอศ. 2.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
ชนิดของตัวบ่งชี้     :  ผลลพัธ์ 
รอบระยะเวลา       :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  :  ผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ  

และ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นายพัฑร์  แตงพันธ์ 
     นางสาวธัญวลัย  แก้วแหวน 
     นางสาวอรอุมา โพธ์ิจิ๋ว 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทําให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้าง
โอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

จํานวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทําให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาส
และมูลค่าเพิ่ม หรือนําไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติมี
การจัดทําฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 6 เรื่อง 
 
เกณฑ์การประเมิน: 
 มีการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทําใหเ้กิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพิม่ให้กบัผูเ้รียน ครอบครัว ท้องถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จํานวนองค์ความรู ้ จํานวนองค์ความรู ้ จํานวนองค์ความรู ้ จํานวนองค์ความรู ้ จํานวนองค์ความรู ้

2 เรื่อง 3 เรื่อง 4 เรื่อง 5 เรื่อง 6 เรื่อง 
 
หมายเหต ุ: 
 ต้องมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการได้มา การค้นคว้าประวัติของภูมิปัญญาท้องถ่ินนั้นอย่าง
เป็นระบบ 

- เอกสารด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 



 
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563  I40 
 

บทท่ี 4 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
การสรปุผลการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 
  

ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน  
(ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/ข้อ) 

คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบรหิารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน   

ตัวบ่งช้ี 1.2 ภาวะผู้น าของผู้บรหิารของหน่วยงาน   

เฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1   
องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน 
2.1    
2.2    
2.3    
2.4   
2.5   
2.6   

เฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2   
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 1-2   

 

ตาราง 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน 
  

องค์ประกอบท่ี 
คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1.  

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ 

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 1
-2

       
2.       

รวม        
ผลการประเมิน      
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา 
 

หน่วยงานควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกบัจุดเด่น และจดุที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย 
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี ้
 
องค์ประกอบท่ี 1   
 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 
 
 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 
 
 
 
องค์ประกอบท่ี 2  
 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 
 
 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




