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ค ำน ำ 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท าขึ้นโดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 และ เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มา
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในให้เหมาะสมกับกระบวนการท างาน
ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบในหลักการทบทวนองค์ประกอบตัวบ่งชี้ของ
หน่วยงานสนับสนุนให้สอดคล้องตรงตามพันธกิจของหน่วยงาน และเมื่อวันพุธที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564 เป็นการประชุมวิพากษ์ร่างองค์ประกอบตัวบ่งชี้แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากร  
ทุกส านัก/สถาบัน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของ
หน่วยงานสนับสนุน ร่วมกันออกแบบและก าหนดองค์ประกอบตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินพร้อมทั้ง
แนวทางในการด าเนินงาน หลังจากนั้นจึงได้น าองค์ประกอบตัวบ่งชี้ที่ผ่านการพิจารณาจากองค์คณะบุคคล
ของการประชุมชุดต่างๆ แล้ว จึงน ามาจัดท าเป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
สนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และถ่ายทอดคู่มือสู่
การปฏิบัติโดยการจัดท าเล่มคู่มือฉบับสมบูรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และส่งไปยังหน่วยงาน
สนับสนุนใช้ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติตามคู่มือและแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน ฉบับนี้ จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสนับสนุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ ต่อไป 
 
 

กุมภาพันธ์ 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 

 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของ 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามสาระส าคัญที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ประกาศมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น  เพ่ือให้ 
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน ส านัก/สถาบัน เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 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
ตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 , คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2564, เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น
เลิศ EdPEx และมาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
องค์การมหาชน (สมศ.) เพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอกโดยใช้วงจร PDCA ในการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน   

2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากร องค์กร และ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ  
การประกันคุณภาพการศึกษา  

3) ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4) ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง และผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

เพ่ือให้การบริหารงานและการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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สอดคล้องกับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย จึงก าหนดระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.  มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะห์และ
ทบทวนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 

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

3.  มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย  เพ่ือขับเคลื่อน
กระบวนการท างานให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/
สถาบัน และมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

3.1.1  แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการด า เนิ น งานประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน  
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

3.1.1.1  ระดับหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 

3.1.1.2  ระดับคณะ และระดับส านัก/สถาบัน คณะกรรมการด 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 ประกอบด้วย รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ดูแลงานประกัน
คุณภาพ รองคณบดี รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้างาน 
และเจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 

3.2  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน
และระดับมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา 

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

3.5  จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

3.6  พัฒนาระบบเครือข่าย/ฐานข้อมูล และระบบการรายงานเพ่ือรับส่งและป้อนกลับ
ข้อมูลให้กับหลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4.  หลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

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) เพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

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

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

9.  หน่วยงานทุกระดับที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality 
Improvement Plan) และก ากับติดตามให้ทุกหน่วยงานน าไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงผล 
การด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

กระบวนกำรและวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์  จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) 
การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทาง 
การปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
 

คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4 

 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  โดยน าผลการประเมินปี 
ก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นปีการศึกษา/ต้นปีงบประมาณ/ต้นปี
พุทธศักราช  

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูล บันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1 ถึง 
เดือนที ่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
ประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนปรับปรุง การด าเนินงาน (รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป 
หรือจัดท ากิจกรรม/โครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
 

แนวทำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำน
สนับสนุน 

ส านัก/สถาบัน เป็นผู้ด าเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมกับสรรหา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน และจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มายังมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง โดยแนวทางการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน มีดังนี้ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวนไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของ
หน่วยงานสนับสนุน โดยประธานกรรมการ/กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย และ
กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายในแต่อยู่ภายนอกส านัก/สถาบัน และเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาหรือ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ จัดขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของกำรประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำนสนับสนุน 
1)  เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ตามระบบคุณภาพ

และกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น 
2)  เพื ่อให ้หน่วยงานสนับสนุนทราบสถานภาพของตนเอง  อันจะน าไปสู ่การก าหนด 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง 
3)  เพ่ือให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะใน 

การพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
4)  เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าหน่วยงาน

สามารถด าเนินงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
5)  เพ่ือให้มหาวิทยาลัย และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม

สนับสนุนการบริหารจัดการในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำนสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน  

โดยพัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานระดับ
ส านัก/สถาบัน ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีการเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ด้านอ่ืน ๆ ตามภารกิจของ
หน่วยงาน ซึ่งได้ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุนเป็น 2 กลุ่ม 
คือ ตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เฉพาะ ดังนี้ 

1)  กลุ่มตัวบ่งชี้หลัก ใช้เป็นแนวทางในการประเมินของทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย  
1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

      ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน  
ตัวบ่งชี้ 1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 1.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการ 

2)  กลุ่มตัวบ่งชี้เฉพำะ เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการประเมินภารกิจหลักของ
หน่วยงานสนับสนุน มีจ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานสนับสนุน โดยในแต่ละส านัก/สถาบัน จะมีจ านวนตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับปริมาณพันธกิจของส านัก/สถาบัน นั้น ๆ ทีดู่แลรับผิดชอบ ดังนี้ 

 

 ส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 4 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.1 ผลการบริหารงานของกองกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.2 ผลการบริหารงานของกองนโยบายและแผน 
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.3 ผลการบริหารงานของกองบริการการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.4 ผลการบริหารงานของกองพัฒนานักศึกษา 
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.2 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว 

 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  จ ำนวน 6 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.5 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือ

สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.6 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนด้านการ

บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
 

สถำบันอยุธยำศึกษำ จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ สอศ. 2.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ที่ สอศ. 2.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ สคบ. 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าเสนอหรือตีพิมพ์ของนักศึกษาที่ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ สคบ. 2.2 ผลการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
              

กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ด าเนินการใด ๆ 

หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได ้0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
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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ปีงบประมาณ 2564 

ปีการศึกษา 2563 

คณะ ส ำนกั/สถำบนั 

แผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก/สถำบัน และมหำวิทยำลัย  
แผนกำรประเมินเทียบปีงบประมำณกับปีกำรศึกษำ 

แผนกำรประเมิน 
ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

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. 
-การประเมินระดับมหาวิทยาลัย ใช้ปีกำรศึกษำ                  
-การประเมินระดับส านัก/สถาบัน  
ใช้ปีงบประมำณ 

                 

กิจกรรมกำรด ำเนินงำนเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร คณะ และส ำนัก/สถำบัน  

แผนกำรประเมิน 
ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

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) เพื่อรองรับ 
การประเมิน 

                 

3.ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายในรอบ 6 เดือน 

                 

4.ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายในรอบ 9 เดือน 

                 

5.จัดท า SAR เตรียมรับการประเมิน และแต่งตั้งกรรมการ
ประเมิน 

                 

6.ประเมินคุณภาพภายใน (C) เสนอผลการประเมินต่อคณะ/
มหาวิทยาลัย/สภาฯ 

                  

7.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ                  

 
  
*สีเขียว หมายถึง ระดับมหาวิทยาลัย *สีแดง หมายถึง ระดับส านัก/สถาบัน 
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บทท่ี 2 
นิยามศัพท์ 

 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักใช้เวลา  

5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม  
กลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยควรครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์โดยมหาวิทยาลัยน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนปฏิบัติการด้านการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทาง
การเงินของมหาวิทยาลัยที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้ 
แผนปฏิบัติการด้านการเงินจะสอดรับไปกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุท ธ์และ
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจน
ถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคหน่วยงาน
ภายนอก หรือศิษย์เก่า หรือมหาวิทยาลัยจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่ารวม ทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วย
ในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนปฏิบัติการด้านการเงินจะเท่ากับระยะเวลา
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี 
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก
หรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนิน
โครงการที่ชัดเจน 

ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อน
ลักษณะการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้ เพ่ือบอกสถานภาพทั้งเชิงปริมาณ
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และเชิงคุณภาพในประเด็นที่ต้องการ ในภาษาไทยมีค าที่มีความหมายแบบเดียวกันนี้ใช้อยู่หลายค า เช่น  
ตัวบ่งชี้ ดัชนี 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง 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 ดังนี้ 

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

2)  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3)  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถด าเนินการ
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4)  หลักภาระรับผิดชอบ  (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบใน 
การปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองตอบ
ต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5)  หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดย
ประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6)  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
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เสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดหาแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ 
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7)  หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจการ
ตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ  (ราชการบริหาร 
ส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจใน 
การให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผล 
การด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

9)  หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกฝ่ายชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา  
การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

10)  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาข้อตกลงทั่วไปภายใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง 

บริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมที่สถาบันได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ
แก่สังคมและชุมชน โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ซึ่งแสดงให้
เห็นความสามารถของสถาบันที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม  ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ/
วิชาชีพรวมทั้งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสนับสนุน ชุมชนและสังคม 
ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 

การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน 
ตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถใน 
เชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge 

Tacit Knowledge หมายถึง ความรู้ที่ ฝั งอยู่ ในคน  หรือความรู้ที่ ได้จากประสบการณ์ 
พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิด 
เชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
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Explicit Knowledge หมายถึง ความรู้ที่ชัดแจ้ง หรือความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้
โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้ 
แบบรูปธรรม 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลในทางลบที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบท าให้
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป  ไม่บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ โดยทั่วไปความเสี่ยง 
อาจจ าแนกประเภทความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน  
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ร่วมกันวิเคราะห์ ค้นหาเหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กร และระบุความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรให้ได้ เพ่ือ
องค์กรจะได้หาวิธีการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงไม่ให้เกิดข้ึนได้ในอนาคต 

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงจากภายใน
หรือภายนอกองค์กรก็ได้ 

ปัจจัยภายนอก หมายถึง สาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจท าให้เกิดความเสี่ยงขึ้น
ในอนาคตตัวอย่างปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยม ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ผู้ปกครองนักศึกษา เป็นต้น 

การประเมินโอกาส หมายถึง การประเมินความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นใน
องค์กร 

การประเมินผลกระทบ หมายถึง การประเมินขนาดความรุนแรงของความเสียหาย  หรือ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับองค์กรหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นขึ้น 

แผนปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนด าเนินงานที่ใช้ในการลด หรือควบคุม 
หรือก าจัดความเสี่ยง ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงควรประกอบด้วย กิจกรรมควบคุม ระยะเวลาด าเนินการ 
และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ 
ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
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กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  
มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

นโยบาย หมายถึง การตกลงปลงใจขั้นต้นในการก าหนดแนวทางกว้างๆ เพ่ือให้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์ผล
การด าเนินงานของหน่วยงานที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานการ
ประเมินตนเองนอกจากจะท าในระดับสถาบันแล้ว อาจท าในระดับคณะและหน่วยงานด้วยเพ่ือให้
สอดคล้องกัน โดยมีองค์ประกอบของการรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ข้อมูล
หน่วยงาน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ สรุปผลการปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ และ
ภาคผนวก 

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ อย่าง
บูรณาการ เพ่ือประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ เกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ โดย
องค์ประกอบที่เป็นมิติส าคัญของนวัตกรรม มีอยู่ 3 ประการ คือ 

1) ความใหม่ (Newness) หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นตัวผลิตภัณฑ์ 
บริการหรือกระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่เลยก็ได้ 

2) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) หรือการสร้างความส าเร็จในเชิง
พาณิชย์กล่าวคือ นวัตกรรม จะต้องสามารถท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้นได้จากการพัฒนาสิ่งใหม่นั้นๆ ซึ่ง
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอาจจะวัดได้เป็นตัวเงินดดยตรง หรือไม่เป็นตัวเงินโดยตรงก็ได้ 

3) การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) สิ่งที่จะ
เป็นเกิดจากการลอกเลียนแบบ การท าซ้ า เป็นต้น 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิด
กว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา
นั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

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

การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  หมายถึง การป้องกันการละเมิดสิทธิ์ใน
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ า ซึ่งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จัดเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาที่กฎหมายให้การคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาถูกแบ่งเป็น 2 
ประเภทตามลักษณะธรรมชาติของผลงานสร้างสรรค์  คือ 1) ลิขสิทธิ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ในแผนก
วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม นาฏกรรม งานภาพยนตร์ งานโสตทัศนวัสดุ งานสิ่งบันทึกเสียง และ
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์นั้น เพ่ือสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิของผู้
สร้างสรรค์ผลงาน หรือที่เรียกว่า “ธรรมสิทธิ” (Moral Right) 2) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ได้แก ่
สิทธิบัตร (Patent) แบบผังภูมิวงจรรวม (Layout Designs of Integrated Circuit) เครื่องหมายการค้า 
(Trademark) ความลับทางการค้า (Trade Secret) ชื่อทางการค้า (Trade Name) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indications) โดยลักษณะของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
อุตสาหกรรมเป็นหลัก 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการ
เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า หรือทดลอง 
วิเคราะห์หรือตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

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

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-
Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดั บนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ
ฐานข้อมูล  ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, 
Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม
ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หน่วยงานระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า  
สภาวิชาชีพ เป็นต้น 

หน่วยงานระดับนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานที่เป็นสถาบันต่างประเทศ หรือจากเครือข่าย
ความร่วมมือระดับประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) 

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลวิเคราะห์และสื่อความหมายให้เกิดความ
เข้าใจต่อผู้อ่ืนได้ โดยสารสนเทศจะต้องมีความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน มีความสมบูรณ์ของข้อมูล  
มีความชัดเจนกะทัดรัด และมีความสอดคล้องกับความต้องการ เป็นต้น 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หน่ วยงานสนับสนุน  มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้หน่วยงานสนับสนุน มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจนของหน่วยงานและ
สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยสอดคล้องกับ 
การประกันคุณภาพการศึกษภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 องค์ประกอบที่ 5  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน เกณฑ์ข้อที่ 7 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ จ านวน 3 
ตัวบ่งชี้ และ องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 17 ตัวบ่งชี้  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ของหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ความสอดคล้องกับ

การด าเนินงาน 
หน่วยงานสนับสนุน 

ที่รับผิดชอบ 
EdPEX ITA สนอ. สวท. สวพ. สอศ. สคบ. 

1. กลุ่มตัวบ่งชี้หลักของหน่วยงานสนับสนุน          
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน
สนับสนุน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ตัวบ่งชี้ 1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ตัวบ่งชี้ 1.3 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16 

 

 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ความสอดคล้องกับ
การด าเนินงาน 

หน่วยงานสนับสนุน 
ที่รับผิดชอบ 

EdPEX ITA สนอ. สวท. สวพ. สอศ. สคบ. 
2. กลุ่มตัวบ่งชี้เฉพาะ        
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 17 ตัวบ่งชี้  
ส านักงานอธิการบดี จ านวน 4 ตัวบ่งชี้        
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.1  ผลการบริหารงานของ
กองกลาง 

✓ ✓ ✓     

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.2 ผลการบริหารงานของ 
กองนโยบายและแผน 

✓ ✓ ✓     

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.3 ผลการบริหารงานของ 
กองบริการการศึกษา 

✓ ✓ ✓     

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.4 ผลการบริหารงานของ 
กองพัฒนานักศึกษา 

✓ ✓ ✓     

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.1 การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด 

✓   ✓    

ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.2 การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล 

✓   ✓    

ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสี
เขียว 

✓   ✓    

สถาบันวิจัยและพัฒนา       
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย  
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

✓    ✓   

ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค ์

✓    ✓   

ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

✓    ✓   

ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

✓    ✓   

ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.5 ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

✓    ✓   
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ความสอดคล้องกับ
การด าเนินงาน 

หน่วยงานสนับสนุน 
ที่รับผิดชอบ 

EdPEX ITA สนอ. สวท. สวพ. สอศ. สคบ. 
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 17 ตัวบ่งชี้ (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.6 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนด้านการบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

✓    ✓   

สถาบันอยุธยาศึกษา       
ตัวบ่งชี้ที่ สอศ. 2.1 ระบบและกลไก 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

✓     ✓  

ตัวบ่งชี้ที่ สอศ. 2.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

✓     ✓  

ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา        
ตัวบ่งชีท้ี่ สคบ. 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าเสนอ
หรือตีพิมพ์ของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ                

✓      ✓ 

ตัวบ่งชีท้ี่ สคบ. 2.2 ผลการบริหารงานของส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

      ✓ 

 
หมายเหตุ :  ตัวอักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน เป็นดังนี้ 

 สนอ. หมายถึง ส านักงานอธิการบดี 
 สวท. หมายถึง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สวพ. หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สอศ. หมายถึง สถาบันอยุธยาศึกษา 
 สคบ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

  
หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (สคบ.) เข้ารับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน แบบ Pre-Audit โดยใช้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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1. กลุ่มตัวบ่งชี้หลักของหน่วยงานสนับสนุน 
 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
 
 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน มีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมีการบริหาร
จัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความ
เป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ และ 
มีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
คณะ และมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ  มีการก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจ
เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด โดยองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการ 
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ตัวบ่งชีท้ี ่1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ทุกส านัก/สถาบัน 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 หน่วยงานสนับสนุนที่ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต้องให้ความส าคัญกับ 
การบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของ
ส านัก/สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ ส านัก/สถาบันจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ต้องมี
การจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตลอดจนมีการจัดการความรู้ การจัดท าแผนการบริหารทั้งบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกัน
คุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยใช้ 
หลักธรรมาภิบาล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี

(ระยะแรก 3 ปี)  ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน มีการน าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผน
และการประเมินผลลัพธ์ มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนปฏิบัติการด้านการเงิน ตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) มีการประเมิน
ความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน  

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

3. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม 
พันธกิจของหน่วยงานและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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5. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติ  ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
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 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.2  ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :    กระบวนการ 
รอบระยะเวลา   :    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ดูแลตัวบ่งช้ี   :    ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ทุกส านัก/สถาบัน 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :     

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
นั้น ๆ หากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล 
รับผิดชอบต่อสังคมรักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหาร  
มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปใน
ทิศทางท่ีถูกต้อง จะท าให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
และปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน  

2. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานหรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และหน่วยงานเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานบน
เว็บไซต์ต่อสาธารณชน 

3. มีการใช้สารสนเทศของหน่วยงานในการพัฒนาระบบงานตามพันธกิจหน่วยงาน เพ่ือ 
การบริหารหรือตัดสินใจ 

4. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ข้อ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการอธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

5. มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร และน า ผลการประเมินไปปรับปรุง 
การบริหารงานโดยแสดงให้เห็นในรูปแบบแผน/โครงการหรือกิจกรรม  

 
เกณฑ์การประเมิน :  

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 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ระดับความส าเร็จของการให้บริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :    ผลผลิต 
รอบระยะเวลา   :    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ดูแลตัวบ่งช้ี   :    ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ทุกส านัก/สถาบัน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :    

การให้บริการถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานแต่ละงาน
เป็นไปตามโครงสร้างของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการและความพึง
พอใจของผู้รับบริการในเบื้องต้นต่อการให้บริการของหน่วยงานโดยพิจารณาจากผลการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ และผลการส ารวจจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการรับบริการและมี
ความพึงพอใจสูงสุด อันจะน าไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

2. มีการจัดท ารายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน และน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงการให้บริการในปีถัดไป 

3. หน่วยงานพัฒนาการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ e-Service เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 1 บริการ 
4. น าข้อมูลที่วิเคราะห์จากข้อ 2 มาปรับปรุงการให้บริการและรายงานต่อคณะกรรมการ

ด าเนินงานของหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (3.51) ขึ้นไปทุกภารกิจและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

และมีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงวิธีการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

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 
 
 
 



มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 
 

คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23 

 

หมายเหตุ : 1. e-service หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของ
หน่วยงาน โดยแสดงช่องทางที่บุคคลภายในหรือภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก้ผู้ขอรับบริการ และสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง  
การให้บริการได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เช่น ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบส่งเกรด ระบบ
บริการยืม-คืนหนังสือ เป็นต้น 

2. คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน ในแต่ละส านัก/สถาบัน มีชื่อที่แตกต่างกัน เช่น ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีชื่อเรียกว่า คณะกรรมการด าเนินงานและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

3. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ในแต่ละส านัก/สถาบัน มีชื่อที่แตกต่างกัน เช่น ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีชื่อเรียกว่า คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 

1. หลักฐานที่แสดงผลการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
3. หลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
4. หลักฐานที่แสดงการประเมินผลแผนการให้บริการ 
5. แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินฯ 
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2. กลุม่ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน 
 

หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะมีการด าเนินงานสนับสนุนส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานได้บรรลุความส าเร็จตามนโยบาย เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานสนับสนุนที่ต้องรับการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน 17 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

3.1 ส านักงานอธิการบดี  จ านวน  4 ตัวบ่งชี้ 
3.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  3 ตัวบ่งชี้ 
3.3 สถาบันวิจัยและพัฒนา  จ านวน  6 ตัวบ่งชี้ 
3.4 สถาบันอยุธยาศึกษา  จ านวน  2 ตัวบ่งชี้ 
3.5 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
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ส านักงานอธิการบดี  
 
 ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีบทบาท
และภารกิจที่ส าคัญ คือ สร้างและพัฒนา ระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ นโยบาย 
ยุทธศาสตร์และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูง รองรับการพัฒนาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
การบริหารจัดการและการบริการการศึกษา การพัฒนาและการบริการนักศึกษา ส่งเสริมการน าศาสตร์
พระราชามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

โดยมีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.1 ผลการบริหารงานของกองกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.2 ผลการบริหารงานของกองนโยบายและแผน 
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.3 ผลการบริหารงานของกองบริการการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.4 ผลการบริหารงานของกองพัฒนานักศึกษา 
 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานอธิการบดี ไม่รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน แต่ในองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, การบริหารจัดการของหน่วยงาน
สนับสนุน ส านักงานอธิการบดีจะต้องด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
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ตัวบ่งชี้ท่ี สนอ. 2.1  ผลการบริหารงานของกองกลาง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :    ผลลัพธ ์
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้อ านวยการส านักงานอธิการดบี ผู้อ านวยการกอง  
    หัวหน้างาน กองกลาง 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :  นางสาวมาลัยรัก ทองสระพลู, นายนัฐวุฒิ คล้ายเพ็ง  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 ผลการด าเนินงานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี จะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละ
มหาวิทยาลัยได้มีการก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละ
คณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่รับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
3. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร (ร้อยละ 85) 
4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 85) 
5. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงานในมิติด้านการให้บริการของ

หน่วยงานในกองกลาง (ร้อยละ 85) 
6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้ท้ังหมดของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4-5 ข้อ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สนอ. 2.2 ผลการบริหารงานของกองนโยบายและแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :    ผลลัพธ์ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้อ านวยการกอง รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน กองนโยบายและแผน 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นายติณณ์ ภาณุเมศธนัน ,นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์ , 
       นายไอศูรย์ จิตต์กระแส ,นางสาวนัฐฐา ภูมิดี, 
       นางปาณิสรา ผดุงรัตน์ , นางสาวอมรรัตน์  อมรนาถ 
       นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม, นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย , 
       นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :   
 ผลการด าเนินงานของกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี จะสามารถสะท้อนได้ว่าใน 
แต่ละมหาวิทยาลัยได้มีการก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของ 
แต่ละคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีข้อมูลสถิติการศึกษาและสารสนเทศประกอบการตัดสินใจที่พร้อมใช้งานทันสมัยเพ่ือใช้ใน

การวางแผนของหน่วยงานและการบริหารงาน 
2. มีระบบการก ากับติดตามแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ร้อยละของ 

การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณของส านัก
งบประมาณ และมหาวิทยาลัยก าหนด 

3. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยที่มีการประเมินผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

4. มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันหรือมหาวิทยาลัย สูงขึ้นจากปีที่ 
ผ่านมา 

5.  มีระบบกลไกการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence) 

6. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงานในมิติ  
ด้านแผนงาน งบประมาณ และสารสนเทศ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85   
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4-5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ สนอ. 2.3 ผลการบริหารงานของกองบริการการศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :    ผลลัพธ์ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้อ านวยการ หัวหน้างาน กองบริการการศึกษา 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นางสาวสุจิตรา แก้วแสงแจ่ม , นางสาวสมจิตร์ สอนดา  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :   
 การด าเนินงานของกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มีพันธกิจส าคัญในการส่งเสริม
สนับสนุนให้คณะ หลักสูตร สามารถด าเนินงานได้ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและด าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีการประเมินผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้จ่ายงบประมาณของส านักงบประมาณ และมหาวิทยาลัยก าหนด  

3. มีระบบกลไกและกระบวนการในการด าเนินงานรับสมัครนักศึกษาให้ทันกรอบเวลาที่ก าหนด 
4. ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ผู้ประกอบการ

และความต้องการของตลาดแรงงาน 
5. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงานในมิติด้านระบบ 

e-service ระบบบริการอาจารย์ และ ระบบบริการนักศึกษา เช่น ระบบส่งเกรด ระบบลงทะเบียนส าหรับ
นักศึกษา เป็นต้น  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85   

 
เกณฑ์การประเมิน :  

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 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สนอ. 2.4 ผลการบริหารงานของกองพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :    ผลลัพธ์ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน กองพัฒนานักศึกษา 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นายสิทธิพงษ์ พงษ์สุข , นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ,  
       นางสาวกมลทิพย์ เถี่ยนมิตรภาพ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :   
 ผลการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี จะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละ
มหาวิทยาลัยได้มีการก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละ
คณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีการประเมินผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้จ่ายงบประมาณของส านักงบประมาณ และมหาวิทยาลัยก าหนด 

3. มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
4. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21 
5. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงานในมิติด้านการให้บริการ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ไม่ต่ ากว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 
   

เกณฑ์การประเมิน :  
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 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะมี 
การด าเนินงานสนับสนุนส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานได้บรรลุ
ความส าเร็จตามนโยบาย เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานสนับสนุนที่ต้องรับ  
การประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้เฉพาะ
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
สนับสนุน จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.2 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี สวท. 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
ชนิดตัวบ่งชี้    :    กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการ  
           รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นางสาวเมตตา สังข์ทอง 
      นางละเอียด รามคุณ 
      นางสาวนัยนา เพียรคงทอง 
      นายจิรทีปต์ น้อยดี 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเกิดจากการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่าง
เพียงพอ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การวิเคราะห์
หมวดหมู่ การลงรายการ การจัดเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การค้นหาและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อ  
สิ่งตีพิมพ์ สื่อสิ่งไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเรียนรู้ทุกประเภท 
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เกณฑ์มาตรฐาน : 

1.  มีระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
2.  มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการมีส่วนร่วมของ คณะ หลักสูตร อาจารย์ และ

นักศึกษา ในการเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 
3.  มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัย 
4.  มีการจัดท ารายงานสรุปในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประจ าปี มีข้อมูลสถิติ

เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
5.  น าผลข้อ 4 มาปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรในปีถัดไป 

 

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

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สวท. 2.2  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 
รอบระยะเวลา   :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการ 
              รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าส านกังานผู้อ านวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :  นายอ านาจ แก้วภูผา , นายเจษฎา สุขสมพืช 

 นายสายชน คงคะพันธ์ , นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะใน  

การน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไข
ปัญหาการสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งานและ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้าง
นวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย ระดบัปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดสรรงบประมาณส าหรับการเตรียมความพร้อมในการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้าน

ดิจิทัล และจัดหาสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล  
4. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ในปีที่

ประเมิน) เข้าทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
5. การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล และมีการน า

ผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 
 

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

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 

หมายเหตุ : ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งสถาบัน ใน
ปีที่ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สวท. 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว 
ชนิดตัวบ่งชี ้     :    กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการ 
            รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าส านกังานผู้อ านวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน : นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์, นางละเอียด  รามคุณ 

 นางสาวรสสุคนธ์ ค าสอน, นายสายชน  คงคะพันธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน

สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการด าเนินงาน มีการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินและพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุด
สีเขียว  ในการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ 
“มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)” มุ่งเน้นการให้ความรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ และผู้รับบริการ ตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศที่
ประกาศไว้ ดังนั้น ส านักจึงต้องมีแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
คุณภาพ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว 
 2. มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

3. มีการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 
5. มีการรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวต่อคณะกรรมการ

ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
 

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

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ น าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น และสังคม ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  งานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ในรูปแบบชุดโครงการวิจัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ  แสวงหาแหล่งทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก สร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยและการบริการวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
โดยมีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตาม 
พันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.5 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.6 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนด้านการบริการ

วิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สวพ. 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  และหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นางสาวศรินยา  โพธิ์นอก 

นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี 
               นางสาวอัจฉรา วงษ์หา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมี 
แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้  
ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณ
ของสถาบันให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่
จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบ
สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์เครื่องมือ

หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง

อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
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6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน  
การพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สวพ. 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
รอบระยะเวลา :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  และหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นางสาวบงกช  สมหวัง 
     นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์ 
     นางสาวสุธีรา  มูลด ี
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย คือ 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหวิทยาลัยยัง
เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มที่เน้น
การวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) ของทุกคณะ 
 
สูตรการค านวณ : 

 
คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย =  

 
 
 

 

  

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนบัสนุนงานวิจัยของทุกคณะ 

จ านวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลยั 
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ตัวบ่งช้ีที่ สวพ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
รอบระยะเวลา :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  และหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นางสาวศรินยา  โพธิ์นอก 

นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี 
               นางสาวอัจฉรา วงษ์หา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  

ผลงานทางทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของ
ประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงาน
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้
ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมี
วิธีการคิด ดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยของทุกคณะ 

 

สูตรการค านวณ : 
 

 

คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย =      
 
 

 
 
 

ผลรวมของผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ 

จ านวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลยั 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สวพ. 2.4  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
รอบระยะเวลา :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  และหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นางสาวศรินยา  โพธิ์นอก , นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี 
               นางสาวอัจฉรา วงษ์หา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การน าไปใช้ จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมของอาจารย์ประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต่อจ านวนงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
 
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 
 

   
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
 

                                                                       

X 100                                   
ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนในปีท่ีประเมิน 

จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่แล้วเสร็จในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาทั้งหมด 

                                                                       

X 5                                   

ร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนในปีที่ประเมิน 

ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนของ 
มหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ : 
 ตัวตั้ง ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนในปีที่
ประเมิน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่แล้วเสร็จในปีใดก็ได้ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนในปีที่ประเมิน 
 ตัวหาร จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ที่แล้ว
เสร็จในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาทั้งหมด หมายถึง งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนที่แล้วเสร็จเป็นฉบับสมบูรณ์ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (ก่อนปีที่ประเมิน) เช่น คณะ/มหาวิทยาลัยรับ
การประเมินในปีการศึกษา 2563 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จะ
หมายถึงปี 2562 เท่านั้น 
 นับจ านวนชิ้นงานของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนตามปี
ปฏิทินที่ประเมิน 
 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน อาจนับคะแนนซ้ าได้ในกรณี
ต่างชุมชนในปีที่รับการประเมิน กรณีที่มีการน าไปใช้ประโยชน์แต่ละชุมชน ต้องมีหลักฐานการพัฒนา
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
 งายวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต้องมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน เช่น หนังสือ
รับรอง ภาพถ่าย ชิ้นงาน สื่อวิดีทัศน์ ฯลฯ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สวพ. 2.5 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  และหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นางสาววิไลวรรณ  สังฤทธิ์ 

นางสาวบงกช  สมหวัง 
นางสาวสุธีรา  มูลด ี

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
การพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นการบริการวิชาการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับ

ชุมชน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

1. ทุกคณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่น
ของมหาวิทยาลัยตามศาสตร์พระราชาหรือตามแนวพระราชด าริ 

2. จัดท าแผนด้านการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่น
ของสถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริและแผนการน าไปใช้ประโยชน์ ที่มีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ  

3. ด าเนินการตามแผนด้านการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ที่ก าหนด
ไว้ตามข้อ 2 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

4. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชน
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรให้เกิดความเข้มแข็ง 
6. เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ

ร่วมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน  
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

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

1. ต่อเนื่อง หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  
2. ยั่งยืน หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต ่5 ปีขึ้นไป  
3. เข้มแข็ง หมายถึง สามารถพ่ึงตนเองได้   
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ตัวบ่งชี้ท่ี สวพ. 2.6 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนด้านการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์  
รอบระยะเวลา :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  และหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นางสาววิไลวรรณ  สังฤทธิ์ 

นางสาวบงกช  สมหวัง 
นางสาวสุธีรา  มูลด ี

คาอธิบายตัวบ่งช้ี : 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนดชุมชน

เป้าหมายการพัฒนาไว้ในแผนการจัดท าแผนด้านการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม 
จึงต้องศึกษาความต้องการของชุมชนเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามแผน  

 
เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงค่าร้อยละจ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนด้านการ

บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20   

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนด้านการบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

 

       
 
 
 
  

                                                                       

X 100                                   

จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนด้านการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

 

จ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

 

คะแนนที่ได้ =  

 

 
 
หมายเหตุ : จ านวนชุมชนเป้าหมาย นับจากตามแผนด้านการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน 
หรือสังคม ตามปีงบประมาณ 

   

                                                                       

  X 5                                   

ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนด้านการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ร้อยละจ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนด้านการบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมพันธกิจมของมหาวิทยาลัยด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ท าหน้าที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
บูรณาการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาด้านศาสตร์พระราชาและแนวพระราชด าริ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงาน
ตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ สอศ. 2.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ที่ สอศ. 2.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี สอศ. 2.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ 
รอบระยะเวลา       :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :  ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  

และ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นายปัทพงษ์  ชื่นบุญ 
     นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว 
     นายอายุวัฒน์   ค้าผล 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบัน เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. ก าหนดนโยบายทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาต่อยอด

และสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน 
2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือการบริการ

วิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม 



มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 
 

คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 46 

 

4. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานและประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและรายงานต่อผู้บริหารสถาบัน 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน 
7. มีผลงานการสร้างแหล่งเรียนรู้หรือชุมชนต้นแบบหรือองค์ความรู้หรือนวั ตกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่ 
8. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
 

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

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7-8 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สอศ. 2.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  ผลลัพธ์ 
รอบระยะเวลา       :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :  ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  

และ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นายปัทพงษ์  ชื่นบุญ  
     นายพัฑร์  แตงพันธ์ 
     นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้าง
โอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิม หรือน าไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติมี
การจัดท าฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 6 เรื่อง 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 มีการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จ านวนองค์ความรู้ 
จ านวนองค์

ความรู้ 
จ านวนองค์

ความรู้ 
จ านวนองค์

ความรู้ 
จ านวนองค์ความรู้ 

2 เรื่อง 3 เรื่อง 4 เรื่อง 5 เรื่อง 6 เรื่อง 
 
หมายเหตุ : 
 ต้องมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการได้มา การค้นคว้าประวัติของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นอย่าง
เป็นระบบ 

- เอกสารด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  

ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) และสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น  โดยมีตัวบ่งชี้ เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ สคบ. 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าเสนอหรือตีพิมพ์ของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ตัวบ่งชี้ที่ สคบ. 2.2 ผลการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ สคบ. 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าเสนอหรือตีพิมพ์ของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี ้   :  ผลลัพธ์ 
รอบระยะเวลา :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หัวหน้าส านักงาน 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :  นางทิวาพร ส่งแสง 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีการค้นคว้าข้อมูลทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
คิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ นักศึกษาจะต้องประมวล
ความรู้จากผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้
อย่างเป็นระบบและสามารถเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในระดับชาติและนานาชาติ ตาม
ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

การแปลงค่าร้อยละของผลงานวิจัยที่น าเสนอหรือตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ต่อจ านวน
ผลงานวิจัยของศึกษา (นับตามปีการศึกษา) เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 5 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานวิจัยที่น าเสนอหรือตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติต่อจ านวนผลงานวิจัยของ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด ตามสูตร  

 
 
 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 

 
คะแนนที่ได้  =   
 
 
หมายเหตุ  : การนับจ านวนผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้นับจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในปีการศึกษาที่รับการตรวจประเมิน   

 

 

                                                                                                            X 

 

 

                                                           

                                                                                                                                                  X 
จ านวนผลงานวิจัยที่น าเสนอหรือตีพิมพ์ของนักศึกษาท่ีได้รับการตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดับชาต ิ

จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาท้ังหมด 
100 

ร้อยละของผลงานวิจัยทีน่ าเสนอหรือตีพิมพ์ของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่                   

ในระดับชาตติ่อจ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

5 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี สคบ. 2.2 ผลการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :    ผลลัพธ์ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หัวหน้าส านักงาน 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นางทิวาพร ส่งแสง 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :   
 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีบทบาทส าคัญ ได้แก่ การประสานงานในการผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ โดยมีการจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา
และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการวิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงานตามงบประมาณและ
การให้บริการที่ครอบคลุม เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีการประเมินผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้จ่ายงบประมาณของส านักงบประมาณ และมหาวิทยาลัยก าหนด  

3. มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
4. มีฐานข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
5. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงานในมิติด้านการให้บริการ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
   

เกณฑ์การประเมิน :  
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 
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บทท่ี 4 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน  
(ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/ข้อ) 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน   
ตัวบ่งชี้ 1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน   
ตัวบ่งชี้ 1.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการ   

เฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1   
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน 
2.1    
2.2    
2.3    
2.4   
2.5   
2.6   

เฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2   
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 1-2   
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ตาราง 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน 
  

องค์ประกอบที่ 
คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
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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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 

หน่วยงานควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย 
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1   
 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 2  
 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ภาคผนวก 
 

1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สถำบันวิจัยและพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

3. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และดูแลตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 สถำบันอยุธยำศึกษำ 

 









     

 

ค ำสั่งสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
ที่   15/2563 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
................................................... 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.1  ผศ.ดร.สุจิตกัลยา    มฤครัฐอินแปลง   ประธานกรรมการ 
  2.2  ผศ.ดร.เลิศชาย    สถิตย์พนาวงศ ์   รองประธานกรรมการ 
  2.3  ผศ.ดร.กานดา    เต๊ะขันหมาก   กรรมการ 
  2.4  อาจารย์ ดร.สุขรักษ์  แซ่เจี่ย     กรรมการ 
  2.5  นางสาวพิมพ์ประภา   พลรักษ์    กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้าที่   1.  ก าหนด และทบทวนนโยบายคุณภาพการศึกษา 
  2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ 
  3.  ให้การสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานการประกันการศึกษาของคณะกรรมการระดับต่างๆ 
  4.  ให้ความเห็นชอบคู่มือการประกันคุณภาพในระดับต่างๆ 
  5.  ควบคุม  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

2. กรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.1  นางสาวอัจฉรา    วงษ์หา    กรรมการ 

2.2  นางสาวศรินยา     โพธิ์นอก            กรรมการ 
2.3  นางสาวบงกช  สมหวัง    กรรมการ   

  2.4  นางสาววิไลวรรณ      สังฤทธิ์     กรรมการ 
2.5  นายอวิรุทธ์    เจียมฮวดหลี   กรรมการ 
2.6  นางสาวสุธีรา    มูลดี    กรรมการ 

  2.7  นางสาวพิมพ์ประภา   พลรักษ์       กรรมการและเลขานุการ 
  2.8  นางสาวสุจิตรา   งามบุญปลอด             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้าที่   1.  พิจารณาแนวคิดและแนวปฏิบัติ  เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.  ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  3.  วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  4.  จัดท าเอกสารการประกันคุณภาพระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

/5. จัดระบบ... 
 
 



 
 
  5.  จัดระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  6.  ประสานงานและอ านวยความสะดวก  แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพและคณะกรรมการ 
      อ่ืนที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  7.  จัดท าเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
  8.  ให้ค าแนะน า  เรื่องประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

    ตามค าร้องขอ 
9.  จัดท ารายงานประเมินคุณภาพประจ าปี  เสนอต่อมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่ 
    เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการ   
     
    สั่ง ณ วันที่   14  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

                                                                              
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจติกัลยา  มฤครัฐอินแปลง) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งสถำบันอยุธยำศึกษำ 
ที่  ๒ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และดูแลตัวชี้วัด  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

*********************************** 
เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ สถาบันอยุธยาศึกษาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
๑.๑  ผูช้่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล   ประธานที่ปรึกษา 
๑.๒  อาจารย์ยุพิน   พวกยะ   กรรมการ 
๑.๓  อาจารย์สุภารัตน ์   ชัยกิตติภรณ์  กรรมการ 
๑.๔  นางสาวนันทนา   ศรีชัยมูล  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่   ๑. ให้ค าปรึกษา  แนะน าแนวทางการจัดการระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๒. ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก            
สถาบันอยุธยาศึกษา 

๒.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ๒.๑  อาจารย์สุรินทร์   ศรีสังข์งาม  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  อาจารย์อุมาภรณ ์   กล้าหาญ  กรรมการ 
 ๒.๓  อาจารย์กันยารัตน์   คงพร   กรรมการ 
 ๒.๔  อาจารย์ ดร.ณรงค์   คุ้มมณี   กรรมการ 
 ๒.๕  ผูช้่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์  ผลเจริญ   กรรมการ 
 ๒.๖  นางสาวเกษรา   ศรีวิเชียร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๗  นางสาวธัญวลัย    แก้วแหวน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่   ๑.  ก าหนด และทบทวนนโยบายคุณภาพการศึกษา 
 ๒.  พิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ 
 ๓.  ให้การสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการระดับต่าง ๆ 

๔.  ให้ความเห็นชอบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๕.  ควบคุม นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

/๓. คณะกรรมการด าเนินงาน ... 
 



๒ 

 

 

 

๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ๓.๑  อาจารย์สุรินทร์   ศรีสังข์งาม  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  อาจารย์อุมาภรณ์   กล้าหาญ  กรรมการ 
 ๓.๓  อาจารย์ ดร.ณรงค์   คุ้มมณี   กรรมการ 
 ๓.๔  ผูช้่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์  ผลเจริญ   กรรมการ 
 ๓.๕  นางสาวสายรุ้ง   กล่ าเพชร  กรรมการ 
 ๓.๖  นางประภาพร   แตงพันธ์  กรรมการ 
 ๓.๗  นางสาวศรีสุวรรณ   ช่วยโสภา  กรรมการ 
 ๓.๘  นางสาธิยา    รื่นชล   กรรมการ 
 ๓.๙  นางสาวอรอุมา   โพธิ์จิ๋ว   กรรกมาร 
 ๓.๑๐  นายอายุวัฒน ์   ค้าผล   กรรมการ 
 ๓.๑๑  นายพัฑร์    แตงพันธ์  กรรมการ 
 ๓.๑๒  นายปัทพงษ์   ชื่นบุญ   กรรมการ 
 ๓.๑๓  นางยุพด ี    ป้อมทอง  กรรมการ 
 ๓.๑๔  อาจารย์กันยารัตน์   คงพร   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑๕  นางสาวเกษรา   ศรีวิเชียร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๑๖  นางสาวธัญวลัย   แก้วแหวน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔. คณะกรรมกำรก ำกับ ดูแล รับผิดชอบ และจัดท ำกำรประเมินตนเองตำมตัวชี้วัดงำนประกันคุณภำพ  

องค์ประกอบท่ี ๑  กำรบริหำรจัดกำร  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑  กำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนสนับสนุน  ผู้รับผิดชอบได้แก่ 

  ๑.  อาจารย์กันยารัตน์  คงพร   ประธานกรรมการ 
  ๒.  อาจารย์อุมาภรณ์  กล้าหาญ  กรรมการ 
  ๓.  อาจารย์ ดร.ณรงค์  คุ้มมณี   กรรมการ 
  ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ   กรรมการ 
  ๕.  นางสาวธัญวลัย  แก้วแหวน  กรรมการ 
  ๖.  นางสาวสายรุ้ง  กล่ าเพชร  กรรมการ 
  ๗.  นางประภาพร  แตงพันธ์  กรรมการ 
  ๘.  นางสาวศรีสุวรรณ  ช่วยโสภา  กรรมการ 
  ๙.  นางสาธิยา   รื่นชล   กรรมการ 
  ๑๐.  นางสาวอรอุมา  โพธิ์จิ๋ว   กรรกมาร 
  ๑๑.  นายอายุวัฒน ์  ค้าผล   กรรมการ 
  ๑๒.  นายพัฑร์   แตงพันธ์  กรรมการ 
  ๑๓.  นายปัทพงษ์  ชื่นบุญ   กรรมการ 
  ๑๔.  นางยุพด ี   ป้อมทอง  กรรมการ 
  ๑๕.  อาจารย์กันยารัตน์  คงพร   กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.  นางสาวเกษรา  ศรีวิเชียร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

/ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ภาวะผู้น า ... 



๓ 

 

 

 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒  ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรของหน่วยงำน ผู้รับผิดชอบได้แก่ 
  ๑.  อาจารย์สุรินทร์  ศรีสังข์งาม  ประธานกรรมการ 
  ๒.  อาจารย์อุมาภรณ์  กล้าหาญ  กรรมการ 
  ๓.  อาจารย์กันยารัตน์  คงพร   กรรมการ 
  ๔.  อาจารย์ ดร.ณรงค์  คุ้มมณี   กรรมการ 
  ๕.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ   กรรมการ 
  ๖.  นางสาวธัญวลัย  แก้วแหวน  กรรมการ 
  ๗.  นางประภาพร  แตงพันธ์  กรรมการ 
  ๘.  นายอายุวัฒน์  ค้าผล   กรรมการ 
  ๙.  นางสาวเกษรา  ศรีวิเชียร  กรรมการและเลขานุการ 

๑๐.  นางสาวสายรุ้ง  กล่ าเพชร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำร ผู้รับผิดชอบได้แก่ 
  ๑.  อาจารย์อุมาภรณ์  กล้าหาญ  ประธานกรรมการ 
  ๒.  อาจารย์กันยารัตน์  คงพร   กรรมการ 
  ๓.  อาจารย์ ดร.ณรงค์  คุ้มมณี   กรรมการ 
  ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ   กรรมการ 
  ๕.  นางสาธิยา   รื่นชล   กรรมการ 
  ๖.  นายปัทพงษ์   ชื่นบุญ   กรรมการ 
  ๗.  นายอายุวัฒน์  ค้าผล   กรรมการ 
  ๘.  นางสาวอรอุมา  โพธิ์จิ๋ว   กรรมการ 
  ๙.  นางสาวเกษรา  ศรีวิเชียร  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐.  นายพัฑร์   แตงพันธ์  กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี ๒ กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ ระบบและกลไกด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ ผลลัพธ์ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม   
ผู้รับผิดชอบได้แก ่

  ๑.  อาจารย์ ดร.ณรงค์  คุ้มมณี   ประธานกรรมการ 
  ๒.  อาจารย์อุมาภรณ์  กล้าหาญ  กรรมการ 
  ๓.  อาจารย์กันยารัตน์  คงพร   กรรมการ 
  ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ   กรรมการ 
  ๕.  นายอายุวัฒน์  ค้าผล   กรรมการ 
  ๖.  นายพัฑร์   แตงพันธ์  กรรมการ 
  ๗.  นางสาธิยา   รื่นชล   กรรมการ 
  ๘.  นางยุพด ี   ป้อมทอง  กรรมการ 
 
 

/ ๙. นางสาวเกษรา  ศรีวิเชียร ... 



๔ 

 

 

 

  ๙.  นางสาวเกษรา  ศรีวิเชียร  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐.  นายปัทพงษ ์  ชื่นบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑.  นางสาวอรอุมา  โพธิ์จิ๋ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที่    
 ๑. พิจารณาแนวคิด  แนวปฏิบัติ และวางแผนการด าเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒. จัดท าเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๓. จัดระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๔. จัดท าเอกสารการประกันคุณภาพระดับสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๕. ประสานงานและอ านวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพและคณะกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๖. ให้ค าแนะน าเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๗. จัดท ารายงานประเมินคุณภาพประจ าปีเสนอต่อมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

  ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการตั้ง แต่บัดนี้ 
เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 
 
 
 

(อาจารย์สุรินทร์   ศรีสังข์งาม) 
          ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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