ก

คำนำ
คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทาขึ้นโดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์
การประกันคุณภาพภายในให้เหมาะสมกับกระบวนการทางานตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน ประกอบ
กับการประชุม เมื่อวันอัง คารที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 โดยเป็นการประชุม แบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร บุคลากร ทุ กส านัก/สถาบัน ประกอบด้วย ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และผู้รับ ผิดชอบ
งานประกันคุณภาพของหน่วยงาน ร่วมกันออกแบบและกาหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิ น
พร้อมทั้งแนวทางในการดาเนินงาน ซึ่งคู่มือฯ ฉบับนี้ผ่านที่ประชุมต่างๆ ดังนี้ คณะกรรมการดาเนินงาน
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 และถ่ายทอด
คู่มื อสู่ ก ารปฏิบัติโ ดยการจัดท าเล่ม คู่มื อฉบับ สมบูร ณ์เ ผยแพร่บ นเว็บ ไซต์ม หาวิท ยาลัย และส่ง ไปยัง
หน่วยงานสนับสนุนใช้ในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติตามคู่มือและแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน ฉบับนี้ จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสนับสนุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ ต่อไป
มีนาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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บทที่ 1
บทนา
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุธ ยาได้ตระหนัก ถึง ความส าคั ญ และความจ าเป็ นของ
การประกันคุณภาพการศึกษาตามสาระสาคัญที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ประกาศมาตรฐานการศึกษาของมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น เพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย ระดับ
หลักสูตร คณะ และสานัก/สถาบัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงกาหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
1) เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับ
คณะ (คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) ระดับสานัก/สถาบัน (สานักงานอธิการบดี สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา) ประกอบด้วย
การส่งเสริม การควบคุม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการ
ตามมาตรฐานที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานตั ว บ่ ง ชี้ ข องคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 และมาตรฐานตัวบ่งชี้ของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) เพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอกโดยใช้
วงจร PDCA ในการประเมินผลการดาเนินงาน
2) ส่ง เสริ ม ให้มี ก ารพั ฒ นาความร่ว มมื อ ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย กั บ บุ ค ลากร องค์ก ร และ
หน่ว ยงานภายในมหาวิท ยาลั ย และองค์ ก รภายนอกมหาวิท ยาลัย ในการดาเนิ นกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ
การประกันคุณภาพการศึกษา
3) ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4) ส่งเสริมให้มีการนาข้อมูลข่าวสารและผลการดาเนินงาน ผลการประเมินตนเอง และผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ต่อสังคม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อ ให้การบริหารงานและการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิ ดประสิท ธิผ ลตามเป้าหมายที่ กาหนด
สอดคล้องกับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย จึงกาหนดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายด้านการประกั นคุณภาพการศึก ษา โดยวิเ คราะห์และ
ทบทวนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ จัดทาแผนดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่ง ประกอบไปด้วย ปฏิทิ นการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่ง ชี้เ กณฑ์
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 I1
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การประกันคุณภาพ และค่าเป้าหมายการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
คณะ สานัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย
3. มหาวิท ยาลัย โดยงานประกั น คุ ณ ภาพ ก าหนดผู้ รั บ ผิด ชอบตั ว บ่ง ชี้ ป ระกั น คุณ ภาพ
การศึก ษาภายใน ระดับ หลัก สูตร คณะ ส านัก /สถาบัน และระดับ มหาวิท ยาลัย เพื่อขับ เคลื่อน
กระบวนการท างานให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี้
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สานัก/
สถาบัน และมหาวิทยาลัย ได้แก่
3.1.1 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
3.1.1.1 ระดับหลักสูตร คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผสู้ อน
3.1.1.2 ระดับ คณะ และระดับสานัก/สถาบัน คณะกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธาน
หลักสูตร หัวหน้าสานักงานคณะ และเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสานัก/สถาบัน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน รองผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
ผู้อานวยการกอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3.1.1.3 ระดับ มหาวิท ยาลัย คณะกรรมการดาเนินงานประกั น คุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยรองอธิการบดี /ผู้ช่วยอธิการบดีที่ ดูแลงานประกัน
คุณภาพ รองคณบดี รองผู้อานวยการสานัก/สถาบัน ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานักงานคณบดี หัวหน้างาน
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
3.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ สานัก/สถาบัน
และระดับมหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา
3.3 งานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
3.4 มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาหรือคู่มือ
แนวทางในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ สานัก/สถาบัน และระดับ
มหาวิทยาลัย
3.5 จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
3.6 พัฒ นาระบบเครือข่าย/ฐานข้อมู ล และระบบการรายงานเพื่อรับ ส่ง และป้อนกลับ
ข้อมูลให้กับหลักสูตร คณะ สานัก/สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. หลักสูตร คณะ สานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ ดาเนินการควบคุม กากับ ติดตามและรายงานผล
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานระดับหลักสูตร คณะ สานัก/สถาบัน และ
ระดับมหาวิทยาลัย โดยรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 I2

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6. มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ กากับ ติดตาม ให้หน่วยงานระดับหลักสูตร คณะ
สานัก/สถาบัน จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ผ่านระบบ CHE
QA Online เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
7. หลักสูตร คณะ ส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย รับการประเมินคุณ ภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบคุณภาพที่กาหนด
8. มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร คณะ สานัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
9. หน่วยงานทุกระดับที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย มาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality
Improvement Plan) และกากับติดตามให้ทุกหน่วยงานนาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
10. มหาวิทยาลัยโดยงานประกัน คุณภาพ ส่งรายงานประจาปีที่เ ป็นรายงานการประเมิ น
คุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา

กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อ ให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึง ควรมี แนวทางการจัดกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan)
การดาเนินงานและเก็บข้อมู ล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทาง
การปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนาผลการประเมินปีก่ อน
หน้านี้มาใช้เป็นข้อ มูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูล ตั้งแต่ ต้นปีการศึกษา/ต้นปีงบประมาณ/ต้นปี
พุทธศักราช
D = ดาเนินงานและเก็บข้อมูล บันทึกผลการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1 ถึง
เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา/ต้นปีงบประมาณ/ต้นปีพุทธศักราช
C/S = ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ สานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย
เมื่อสิ้นปีการศึกษา/ต้นปีงบประมาณ/ต้นปีพุทธศักราช
A = วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ สานัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย โดยนาข้อเสนอแนะและผลการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนปรับปรุง การดาเนินงาน (รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป
หรือจัดทากิจกรรม/โครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 I3
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แนวทางการแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของหน่ วยงาน
สนับสนุน
สานัก /สถาบัน เป็นผู้ ดาเนินการจัดการประเมิ นคุณภาพการศึก ษาภายในพร้อมกั บ สรรหา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน และจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายในมายังมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทาคาสั่งแต่ง ตั้ง โดยแนวทางการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน มีดังนี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จานวนไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของ
หน่วยงานสนับสนุน โดยประธานกรรมการ/กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย และ
กรรมการเป็นผูป้ ระเมินจากภายในแต่อยู่ภายนอกสานัก/สถาบัน และเป็นผู้ที่ผา่ นการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ที่จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาหรือ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ จัดขึ้น

วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุน
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของหน่วยงานสนับ สนุน ตามระบบคุณภาพ
และกลไกที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น
2) เพื ่อ ให้ห น่ว ยงานสนับ สนุน ทราบสถานภาพของตนเอง อัน จะนาไปสู ่ก ารก าหนด
แนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง
3) เพื่อให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการดาเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
4) เพื่ อให้ข้อ มู ลสาธารณะที่เ ป็นประโยชน์ต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ทาให้มั่ นใจว่า หน่วยงาน
สามารถดาเนินงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
5) เพื่อให้มหาวิทยาลัย และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการในแนวทางที่เหมาะสม

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน

มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้มี ก ารประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายในของหน่ วยงานสนั บ สนุ น
โดยพัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานระดับ
สานัก /สถาบัน ตามภารกิ จของมหาวิทยาลัย และมี ก ารเพิ่ม เติม ตัวบ่งชี้ด้านอื่นๆ ตามภารกิ จของ
หน่วยงาน ซึ่งได้กาหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุนเป็น 2 กลุ่ม
คือ ตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เฉพาะ ดังนี้
1) กลุ่ม ตัวบ่งชี้ หลัก ใช้เ ป็นแนวทางในการประเมิน ของทุ ก หน่วยงาน ประกอบด้วย
1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
- ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
- ตัวบ่งชี้ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารของหน่วยงาน
2) กลุ่มตัวบ่งชี้เฉพาะ เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการประเมินภารกิจหลักของ
หน่วยงานสนับสนุน มีจานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจของ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 I4
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หน่วยงานสนับสนุน โดยในแต่ละสานัก/สถาบัน จะมีจานวนตัวบ่ง ชี้ในองค์ป ระกอบที่ 2 แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับปริมาณพันธกิจของสานัก/สถาบัน นั้นๆ ที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้
สานักงานอธิการบดี จานวน 10 ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.1 การบริหารงานแผนและงบประมาณ
- ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.2 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.3 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา
- ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.5 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
- ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
- ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.7 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
- ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.8 การบริหารความเสี่ยง
- ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.9 การจัดการความรู้
- ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.10 การประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 5 ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูร้ ับบริการ
- ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
- ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจทิ ัล
- ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking
- ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

สร้างสรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา จานวน 2 ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
- ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.2 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
สถาบันอยุธยาศึกษา จานวน 2 ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้ที่ สอศ. 2.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
- ตัวบ่งชี้ที่ สอศ. 2.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย

การกาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ
หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00-1.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 I5
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แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย
แผนการประเมินเทียบปีงบประมาณกับปีการศึกษา
แผนการประเมิน

ส.ค.

ปี พ.ศ. 2562
ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

ปี พ.ศ. 2563
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

-การประเมินระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2562
ใช้ปีการศึกษา
-การประเมินระดับสานัก/สถาบัน
ปีงบประมาณ 2563
ใช้ปีงบประมาณ
กิจกรรมการดาเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสานัก/สถาบัน
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2563
แผนการประเมิน
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.
1.วางแผนและปรับปรุงแผนการดาเนินงาน (P)
2.เก็บข้ อมูล 12 เดือนตามตัวบ่ งชี้ (D) เพื่อรองรั บการ
ประเมิน
3.ติ ด ตามผลการด าเนิ นงานตามตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประเมิ น
คุณภาพภายในรอบ 6 เดือน
4.ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประเมิ น
คุณภาพภายในรอบ 9 เดือน
5.จั ด ท า SAR เตรี ย มรั บ การประเมิ น และแต่ ง ตั้ ง
กรรมการประเมิน
6.ประเมินคุณภาพภายใน (C) เสนอผลการประเมินต่อ
หลักสูตร คณะ
สานัก/สถาบัน
คณะ/มหาวิทยาลัย/สภาฯ
7.จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ

ธ.ค.

ธ.ค.

*สีฟ้า ระดับหลักสูตร. *สีเขียว หมายถึง ระดับคณะ, *สีแดง หมายถึง ระดับสานัก/สถาบัน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 I6
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บทที่ 2
นิยามศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักใช้เวลา
5 ปี เป็นแผนที่กาหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
กลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยควรครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการกาหนดตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามกลยุทธ์โดยมหาวิทยาลัยนาแผนกลยุทธ์มาจัดทาแผนดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนปฏิบัติการด้านการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทาง
การเงิน ของมหาวิท ยาลัย ที่ ส ามารถผลั ก ดัน แผนกลยุท ธ์ ของมหาวิท ยาลัย ให้ส ามารถด าเนิ นการได้
แผนปฏิบัติการด้านการเงินจะสอดรับไปกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุท ธ์และ
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจน
ถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน หรือ เงินอุ ดหนุนจากรัฐบาล เงินทุ นสะสมของหน่วยงาน เงินบริจ าคหน่วยงาน
ภายนอก หรือศิษย์เก่า หรือมหาวิทยาลัยจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่ารวม ทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วย
ในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนปฏิบัติการด้านการเงินจะเท่ากับระยะเวลา
ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มี ระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก
หรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนิน
โครงการที่ชัดเจน
ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อน
ลักษณะการดาเนินงานหรือผลการดาเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้ เพื่อบอกสถานภาพทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพในประเด็นที่ต้องการ ในภาษาไทยมีคาที่มีความหมายแบบเดียวกันนี้ใช้อยู่หลายคา เช่น
ตัวบ่งชี้ ดัชนี
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวงซึ่ง
วิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 I7
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องค์กรภายนอก เป็นต้นหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
ที่เหมาะสมสาหรับนามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่
ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดี
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถดาเนินการ
ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองตอบต่อ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดย
ประชาชนสามารถรู้ ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหาหรือประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดหาแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอานาจการ
ตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความ
รับ ผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แ ก่บุคลากร โดยมุ่ ง เน้นการสร้างความพึง พอใจใน
การให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผล
การดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกฝ่ายชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
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ทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
การฝึกอบรม และอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาข้อตกลงทั่วไปภายใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
บริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมที่สถาบันได้จัดทาขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ
แก่สังคมและชุมชน โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ซึ่งแสดงให้
เห็นความสามารถของสถาบันที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ/
วิชาชีพรวมทั้งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสนับสนุน ชุมชนและสังคม
ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน
ตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เ ป็นผู้รู้ร วมทั้ ง ปฏิบัติง านได้อ ย่างมี ป ระสิท ธิภาพ อันจะส่ง ผลให้องค์ก รมี ความสามารถใน
เชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge
Tacit Knowledge หมายถึง ความรู้ ที่ฝัง อยู่ในคน หรือความรู้ ที่ได้จากประสบการณ์
พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิด
เชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
Explicit Knowledge หมายถึง ความรู้ที่ชัดแจ้ง หรือความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้
โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ
หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย มีหลักฐานของความสาเร็จปรากฏชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลในทางลบที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบทาให้
วัตถุป ระสงค์ห รือ เป้าหมายเบี่ยงเบนไป ไม่ บ รรลุผ ลส าเร็จ ตามที่ ก าหนดไว้ โดยทั่ วไปความเสี่ย ง
อาจจาแนกประเภทความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ร่วมกันวิเคราะห์ ค้นหาเหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กร และระบุความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรให้ได้ เพื่อ
องค์กรจะได้หาวิธีการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต
ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยง อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงจากภายใน
หรือภายนอกองค์กรก็ได้
ปัจจัยภายนอก หมายถึง สาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจทาให้เกิดความเสี่ยงขึ้น
ในอนาคตตัวอย่างปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยม ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ผู้ปกครองนักศึกษา เป็นต้น
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 I9

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การประเมินโอกาส หมายถึง การประเมินความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นใน
องค์กร
การประเมิ นผลกระทบ หมายถึง การประเมิ นขนาดความรุนแรงของความเสียหาย หรือ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นขึ้น
แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนดาเนินงานที่ใช้ในการลด หรือควบคุม หรือกาจัดความ
เสี่ยง ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงควรประกอบด้วย กิจกรรมควบคุม ระยะเวลาดาเนินการ และผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินงาน
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้ได้
ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
นโยบาย หมายถึง การตกลงปลงใจขั้นต้นในการกาหนดแนวทางกว้างๆ เพื่อให้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์ผล
การดาเนินงานของหน่วยงานที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
เพื่อนาไปสู่การพั ฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานการ
ประเมิ นตนเองนอกจากจะท าในระดับ สถาบันแล้ว อาจท าในระดับ คณะและหน่วยงานด้วยเพื่อให้
สอดคล้องกัน โดยมีองค์ประกอบของการรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ข้อมูล
หน่วยงาน ข้อมูล การปฏิบัติหน้าที่ สรุปผลการปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ และ
ภาคผนวก
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ อย่าง
บูร ณาการ เพื่ อ ประดิ ษ ฐ์ ส ร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ ท างสั ง คมและเศรษฐกิ จ โดย
องค์ประกอบที่เป็นมิติสาคัญของนวัตกรรม มีอยู่ 3 ประการ คือ
1) ความใหม่ (Newness) หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นตัวผลิตภัณฑ์
บริการหรือกระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่เลยก็ได้
2) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) หรือการสร้างความสาเร็จในเชิง
พาณิชย์กล่าวคือ นวัตกรรม จะต้อ งสามารถท าให้เกิ ดมูล ค่าเพิ่มขึ้นได้จากการพัฒ นาสิ่งใหม่นั้นๆ ซึ่ง
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอาจจะวัดได้เป็นตัวเงินดดยตรง หรือไม่เป็นตัวเงินโดยตรงก็ได้
3) การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) สิ่งที่จะ
เป็นเกิดจากการลอกเลียนแบบ การทาซ้า เป็นต้น
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิด
กว้างสาหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
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ในสาขาวิชานั้นๆ จากสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา
นั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นาเสนอให้กองบรรณาธิการ
หรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์
ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การคุ้ม ครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้า งสรรค์ หมายถึง การป้องกั นการละเมิดสิท ธิ์ใน
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจา ซึ่งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จัดเป็น
ทรัพย์สินทางปัญ ญาที่กฎหมายให้การคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญ ญาถูกแบ่งเป็น 2
ประเภทตามลักษณะธรรมชาติของผลงานสร้างสรรค์ คือ 1) ลิขสิทธิ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ในแผนก
วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม นาฏกรรม งานภาพยนตร์ งานโสตทัศนวัสดุ งานสิ่งบันทึกเสียง และ
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์นั้น เพื่อสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิของผู้
สร้างสรรค์ผลงาน หรือที่เรียกว่า “ธรรมสิทธิ” (Moral Right) 2) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ได้แก่
สิทธิบัตร (Patent) แบบผังภูมิวงจรรวม (Layout Designs of Integrated Circuit) เครื่องหมายการค้า
(Trademark) ความลับทางการค้า (Trade Secret) ชื่อทางการค้า (Trade Name) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(Geographical Indications) โดยลักษณะของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
อุตสาหกรรมเป็นหลัก
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือการ
เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า หรือทดลอง
วิเคราะห์หรือตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึก ษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิล ปะซึ่งมี แนวทาง
การทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบ หรือความสามารถในการบุกเบิก
ศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ
ของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิล ปะ ได้แก่ 1) ทัศนศิล ป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงาน
ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบ
ประเภทอื่นๆ 2) ศิลปะการแสดง(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้ง
การแสดงรูปแบบต่างๆ และ 3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์ใน
รูปแบบต่างๆ
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thaiคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 I11
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Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ผลงานที่ ไ ด้รั บการตี พิม พ์ ในวารสารวิช าการระดั 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 หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับ กรมหรือเทียบเท่ าขึ้นไป
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า
สภาวิชาชีพ เป็นต้น
หน่วยงานระดับนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานที่เป็นสถาบันต่างประเทศ หรือจากเครือข่าย
ความร่วมมือระดับประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย)
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมู ลที่ ผ่านการประมวลผลวิเ คราะห์และสื่อความหมายให้เ กิดความ
เข้าใจต่อผู้อื่นได้ โดยสารสนเทศจะต้องมีความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน มีความสมบูรณ์ของข้อมูล
มีความชัดเจนกะทัดรัด และมีความสอดคล้องกับความต้องการ เป็นต้น
การพัฒนาระบบงาน หมายถึง การจัดระบบ จัดระเบียบงาน ค้นหาวิธีการทางานที่ดีกว่าเดิม
หรือง่ายกว่าเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียหรือสูญเปล่า เพื่อทาให้งานในหน่วยงานมีระบบ ทาให้เกิดการ
ผิดพลาดในการทางานน้อยลง สามารถตรวจสอบการทางานได้ง่าย ได้รับความสะดวกทั้งผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้มาใช้บริการ ทาให้ทางานได้ง่ายและรวดเร็วมีประสิทธิภาพขึ้น ช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย
ในการทางานให้แก่หน่วยงานและองค์กรโดยรวม
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บทที่ 3
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้กํ าหนดให้ ก ารประกั นคุณภาพการศึก ษาภายในของหน่วยงานสนับ สนุน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้หน่วยงานสนับสนุนมี แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจนของหน่วยงานและ
สามารถรองรับ การประเมิ นคุณภาพภายในอย่างมี ป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ล โดยสอดคล้องกั บ
การประกันคุณภาพการศึกษภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน เกณฑ์ข้อที่ 7 การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ จํานวน 2
ตัวบ่งชี้ และ องค์ประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จํานวน 19 ตัวบ่งชี้
มีรายละเอียด ดังนี้
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

หน่วยงานสนับสนุน
สนอ. สวท. สวพ. สอศ.

1. กลุ่มตัวบ่งชี้หลักของหน่วยงานสนับสนุน
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ จานวน 2 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
  
ตัวบ่งชี้ 1.2 ภาวะผู้นําของผูบ้ ริหารของหน่วยงาน
  
2. กลุ่มตัวบ่งชี้เฉพาะ
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จานวน 19 ตัวบ่งชี้
สานักงานอธิการบดี
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.1 การบริหารงานแผนและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.2 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.3 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.5 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.7 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.8 การบริหารความเสี่ยง

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.9 การจัดการความรู้
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.10 การประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.1 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รบั บริการ
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจทิ ัล
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics
Ranking
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.2 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน
สถาบันอยุธยาศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ สอศ. 2.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ สอศ. 2.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย

หน่วยงานสนับสนุน
สนอ. สวท. สวพ. สอศ.











หมายเหตุ : ตัวอักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน เป็นดังนี้
สนอ. หมายถึง สานักงานอธิการบดี
สวท. หมายถึง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวพ. หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา
สอศ. หมายถึง สถาบันอยุธยาศึกษา
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1. กลุ่มตัวบ่งชีห้ ลักของหน่วยงานสนับสนุน
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยมีหลัก สูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน มีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมีการบริหาร
จัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเ้ ป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความ
เป็นอิสระทางวิชกาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ และ
มีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร
คณะ และมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ มีการกํากับให้การจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจ
เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกําหนด โดยองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้
ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นําของผู้บริหารของหน่วยงาน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ทุกสํานัก/สถาบัน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานสนับสนุนที่ทําหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การเรียน
การสอน การวิ จัย การบริ ก ารทางวิช าการ และทํ านุ บํ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ต้อ งให้ ความสํ า คัญ กั บ
การบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการทํางานของ
สํานัก/สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ สํานัก/สถาบันจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ต้องมี
การจัดทําแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเปูาหมาย
ตลอดจนมีการจัดการความรู้ การจัดทําแผนการบริหารทั้งบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกัน
คุณภาพ เพื่ อ สนั บ สนุ นการดํา เนิน งานตามพั นธกิ จ ให้บ รรลุ ตามเปูา หมายที่ กํ า หนดไว้ โดยใช้ห ลั ก
ธรรมาภิบาล
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. ผู้บ ริห ารมี ก ารกํ าหนดวิสัย ทั ศน์ พันธกิ จ นโยบาย และแผนปฏิบัติร าชการ ระยะ 5 ปี
(ระยะแรก 3 ปี) ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน มีการนําข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน
และการประเมินผลลัพธ์ มีแผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนปฏิบัตกิ ารด้านการเงิน ตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุตามตัวชี้วัดและเปูาหมายของแผนปฏิบัติร าชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) มี การประเมิ น
ความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี และ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน
2. ผู้บ ริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ นโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี
(ระยะแรก 3 ปี) สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีก ารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กั บ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
และดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่ มหาวิทยาลัย
กําหนดสอดคล้อ งกั บ พันธกิ จ และพัฒ นาการของหน่วยงานที่ ป รับ ให้ก ารดําเนินงานด้านการประกั น
คุณ ภาพเป็ น ส่ วนหนึ่ ง ของการบริ ห ารงานหน่ ว ยงานตามปกติ ประกอบด้ ว ย การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ทุกสํานัก/สถาบัน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
นั้นๆ หากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมรั ก ความก้ า วหน้ า ดู แ ลบุ ค ลากรอย่ า งดี เปิ ด โอกาสให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มในกา รบริ ห าร
มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํา กับดูแล ติดตามผลการดํา เนินงานของหน่วยงานไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน
1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
และปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดครบถ้วน
2. ผู้บริหารมีก ารกํา กั บติดตามและประเมินผลการดํา เนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานหรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และหน่วยงานเผยแพร่ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานบน
เว็บไซต์ต่อสาธารณชน
3. มี ก ารใช้ ส ารสนเทศของหน่ ว ยงานในการพั ฒ นาระบบงานตามพั นธกิ จ หน่ ว ยงาน เพื่ อ
การบริหารหรือตัดสินใจ
4. ผู้บริหารบริห ารงานด้วยหลัก ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ ง 10 ข้อ โดยคํา นึง ถึง ประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการอธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน
5. มี ก ารประเมิ น ผลการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห าร และนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง
การบริหารงานโดยแสดงให้เห็นในรูปแบบแผน/โครงการหรือกิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ
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2. กลุ่มตัวบ่งชีเ้ ฉพาะ
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน
หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะมีการดําเนินงานสนับสนุนส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานได้บรรลุความสําเร็จตามนโยบาย เปูาหมายที่กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานสนับสนุนที่ต้องรับการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน 19 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
2.1 สํานักงานอธิการบดี จํานวน 10 ตัวบ่งชี้
2.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้
2.3 สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 2 ตัวบ่งชี้
2.4 สถาบันอยุธยาศึกษา จํานวน 2 ตัวบ่งชี้
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สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี มีตัวบ่งชี้เฉพาะสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบ
ที่ 2 การดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จํานวน 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.1 การบริหารงานแผนและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้างาน กองนโยบายและแผน
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นายติณณ์ ภาณุเมศธนัน ,นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์
นางสาวนัฐฐา ภูมิดี, นางปาณิสรา ผดุงรัตน์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลการดําเนินงานของกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี จะสามารถสะท้อนได้ได้มี
การกํากับ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวมทั้งมีผลการดําเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พั ฒ นาแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี ) ในการกํ า หนดทิ ศ ทางการ
ดําเนินงาน มีการนําข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมินผลลัพธ์ มีแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี แผนปฏิบัตราชการด้านการเงิน ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเปูาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) มีการประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ
5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน
2. มีการถ่ายทอดแผนตามข้อ 1 ไปสู่การปฏิบัติในทุก หน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน
และหลักสูตร
3. มีการกํากับติดตามให้ทุกหน่วยงานดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนข้อ 1 เพื่อให้การดําเนินงาน
ประจําปีเป็นไปตามรอบระยะเวลาทีก่ ําหนด และรายงานผลการดําเนินงานประจําปีอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
และรายงานให้ผู้บ ริห ารทราบ และเผยแพร่ ร ายงานผลการดํา เนิน งานบนเว็บ ไซต์ข องหน่วยงานสู่
สาธารณชน
4. ร้อยละของการเบิก จ่ายงบประมาณให้เ ป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณของสํานักงบประมาณ และมหาวิทยาลัยกําหนด
5. มีระบบการถ่ายทอดการรับรู้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงาน ในมิติด้านยุทธศาสตร์
และแผนงาน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.2 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้างาน กองกลาง
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นายนัฐวุฒิ คล้ายเพ็ง
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจําเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์
อย่างเหมาะสมทั้ งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมั ย
รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรี ยน
นอกจากนั้นยังจําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเปูาหมายของ
สถาบัน รวมทั้งมีระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้
- ระบบการรับอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
- ระบบการบริหารอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มี น โยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค ลากรสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของสถาบั น และมี
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. มีกรอบอัตรากําลัง แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
3. มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการบริ ห ารและแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน และมีการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ผู้บริหาร
ทราบ
4. มีส วัส ดิก ารเสริม สร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญ และกํ าลัง ใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีก ารประเมิ นผลความสําเร็จ ของแผนการบริห ารและพัฒ นาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1-2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.3 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
รอบระยะเวลา
: ปีการศึกษา พ.ศ. 2562
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา, หัวหน้างานสือ่ สารองค์กร
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นางสาวสมจิตร์ สอนดา
นางสาวกีรติกาญจน์ กลิ่นธรรมเสน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
คุณสมบัติ ของนัก ศึก ษาที่ รั บ เข้าศึ ก ษาในหลัก สูตรเป็นปัจ จั ยพื้นฐานของความสําเร็จ แต่ล ะ
หลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตรซึง่ จําเป็นต้องมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรการกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส
ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตรมีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล
หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญาสุขภาพกายและจิตใจความมุ่งมั่นที่จะ
เรียนและมีเ วลาเรียนเพี ยงพอเพื่ อให้ส ามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ หลักสูตรกําหนดใน
การรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง คือ การรับนักศึกษา
แนวทางในการประเมิน : การรับนักศึกษา
- การกําหนดเปูาหมายจํานวนรับ นัก ศึก ษาโดยคํานึง ความต้องการของตลาดแรงงานและ
สภาพความพร้อมของอาจารย์ประจําที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)
- เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของปัจจัยปูอน (นักศึกษา) ที่เหมาะสม
กับ หลักสูตรที่ ให้ บริการและสอดคล้อ งกั บระดับของหลัก สูตรประเภทหลัก สูตรปรัชญาวิสัยทัศน์ของ
สถาบันและหลักสูตรผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนดในหลักสูตร (เช่น GPA, ความรู้พื้นฐานในสาขา, ภาษา
ต่างประเทศ,คุณสมบัตเิ ฉพาะอื่นฯลฯ)
- เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษากระบวนการรับนักศึกษาและเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ใน
การคัดเลือกมีความเหมาะสมเชื่อถือได้โปร่งใสเปิดเผยและเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน
- นัก ศึ กษาที่ รับ เข้ าเรี ยนในหลัก สู ตรต้ องมี คุ ณสมบั ติ และศั กยภาพในการเรี ยนจนสําเร็ จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรมีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จําเป็นต่อการ
เรียนในหลักสูตรใฝุรู้ ใฝุเรียนมีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ
- ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศรับและมีการรับเข้า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไขนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจน
มีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําเพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสําเร็จการศึกษา
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เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบกลไกและกระบวนการในการดําเนินงานรับสมัครนักศึกษาให้ทนั กรอบเวลาที่กําหนด
2. มีการกํากับติดตามส่งเสริมประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษา
3. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5. มีแนวโน้มผลการดําเนินงานที่ดอี ย่างต่อเนื่อง
6. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือ ผลการดําเนินงานที่โ ดดเด่น โดยมี หลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดําเนินงานอย่างโดดเด่น
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3

คะแนน 4

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
3 ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5-6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
รอบระยะเวลา
: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน
ตั้งแต่การให้คําปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุ นกู้ยืม
การศึ ก ษาแหล่ ง ทุ นการศึก ษาต่อ การบริ ก ารจั ดหางาน แหล่ ง ข้ อมู ล การฝึ ก ประสบการณ์วิ ช าชี พ
การเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสํา เร็จการศึก ษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. จัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นัก ศึกษาของแต่ล ะ
คณะ
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ํากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.5 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
รอบระยะเวลา
: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ
ว่าที่ร้อยตรีสิทธา ฉิมท้วม
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่าง
เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและ
โดยองค์กรนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย
และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา ให้ดําเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ที่กําหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ข้อ

มีการดําเนินการ
2 ข้อ

มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

มีการดําเนินการ
5 ข้อ

มีการดําเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
รอบระยะเวลา
: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นายสราวุธ คําสัตย์
นางสาววราภรณ์ กองชนะ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม สนับ สนุน และยกระดับ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้ในการแสดงหาองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งจะนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. จั ด สรรงบประมาณ และสิ่ ง สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด้ า น
ภาษาอังกฤษ
4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงในปีถัดไป
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ข้อ

มีการดําเนินการ
2 ข้อ

มีการดําเนินการ
3 ข้อ

มีการดําเนินการ
4 ข้อ

มีการดําเนินการ
5 ข้อ

หมายเหตุ : ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งสถาบันในปี
ที่ประเมิน
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.7 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา
: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการกองกลาง
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นางสาวพัชรี รุ่งจํารัส
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
เนื่องจากต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่
จะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูง สุดในอนาคตในปัจ จุบันเพื่ อให้ก ารบริห ารงานของมหาวิท ยาลัยเป็นไปอย่างมี ประสิท ธิภ าพนั้นถูก
กําหนดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย“หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” โดย
มาตรา 21 ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกําหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐต้องจัดทําบัญชี
ต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและ
รายงานผลการคํานวณรายจ่ายต่อ หน่วยของงานบริก ารสาธารณะที่ อยู่ในความรับ ผิดชอบให้สํานัก
งบประมาณกรมบัญชีกลาง และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามส่ง เสริม สนับ สนุนให้ทุก คณะดําเนินการวิเ คราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
2. มีการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่ อ พั ฒ นานัก ศึก ษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนและดําเนินการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสใน
การแข่งขัน
3. มีการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
4. มี ก ารกํ ากั บ ติ ด ตามส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า ต้ นทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ให้ ห น่ ว ยงาน
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถาบัน
5. มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในปี
ถัดไป
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.8 การบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา
: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นายติณณ์ ภานุเมศธานัน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารและควบคุมปัจจัยกิจกรรมและ
กระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น
ชื่อเสียงและการฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ความคุ้มค่า) โดยเฉพาะด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหาย
ที่จ ะเกิ ดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ ยอมรั บ และควบคุม ได้โ ดยคํานึงถึง การเรียนรู้วิธีก ารปูองกั นจาก
การคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิดเพื่อปูองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหารวมทั้ง
การมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งานมีการปรับปรุงระบบ
อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปูาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
เป็นสําคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง มี การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
3. มีการถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติให้หน่วยงานภายในสถาบัน
4. มีก ารดําเนินงานตามแผนบริห ารความเสี่ยงที่ ส่ง ผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิ จ ของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม อย่างน้อย 1 เรื่อง
5. มี ก ารกํ ากั บ ติ ดตามและรายงานผลการดํ าเนิน งานตามแผนต่อ คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.9 การจัดการความรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา
: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ 4 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคม
แห่งการเรียนรู้ซงึ่ ต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสูส่ ถาบันแห่งการเรียนรู้โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในสถาบัน
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดกระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน
ประกอบด้ ว ยการระบุ ค วามรู้ ก ารคั ด เลื อ กการรวบรวมการจั ด เก็ บ ความรู้ ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และ
การแลกเปลี่ยนความรู้ทั้ง ภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภายในสถาบันการกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบกลไกการกํากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการ
จัดการความรู้ตามระบบ
2. มีคณะกรรมการกํากั บติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กํ าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ สํานัก/สถาบัน ให้มีการดําเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ
4. มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติจริง
5. พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
2 ข้อ

มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

มีการดําเนินการ
5 ข้อ

มีการดําเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ. 2.10 การประกันคุณภาพการศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา
: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันมีหน้าที่กํ ากับการดําเนินการประกั นคุณภาพการศึก ษาระดับหลั กสูตรและคณะโดยมี
การดําเนินการงานควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการพัฒนา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ
เพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนดสะท้อนการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ และขับเคลื่อนการบริหารและดําเนินงานที่มากกว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยมี ก ารนําเอาเกณฑ์ พั ฒ นาคุณภาพที่ เ ป็นสากล ซึ่ง สามารถสะท้ อนตัวตนได้อย่า งแท้ จ ริง มาใช้ใ น
การพัฒ นามหาวิท ยาลัย เพื่ อ การดํา เนินงานที่ เ ป็นเลิ ศ คือ EdPEx : Education Criteria for
Performance Excellence ควบคู่ไปกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บรรลุค่าเปูาหมายตามที่มหาวิทยากําหนด
4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะ ที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาเพื่อพิจารณา
5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและดําเนินงานของ
คณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
7. มี ร ะบบกลไกการดําเนินงานตามเกณฑ์ ก ารประเมิ นการจัดการคุณภาพการศึก ษาเพื่ อ
การดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence)
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ข้อ

มีการดําเนินการ
2 ข้อ

มีการดําเนินการ
3 ข้อ

มีการดําเนินการ
4-5 ข้อ

มีการดําเนินการ
6-7 ข้อ
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ตั วบ่ง ชี้ เ ฉพาะสํา หรับ การประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาภายในองค์ประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จํานวน 5 ตัวบ่งชี้
ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ชนิดตัวบ่งชี้
: ผลผลิต
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการฝุายบริหาร รองผู้อํานวยการฝุายวิทยบริการ
รองผู้อํานวยการฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
นายนิทัศน์ รสโอชา
นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การให้บริก ารถือเป็นภารกิจ ที่สําคัญ ของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้ผ ลการดําเนินงานมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ ับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานจึงจําเป็นต้องมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้น
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่องด้านต่างๆ ได้แก่
- กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- ด้านสถานที่สิ่งอํานวยความสะดวก
- ด้านคุณภาพการให้บริการ
- ด้านระบบสารสนเทศ
2. มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กําหนด
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ
4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินไม่ต่ํากว่า
3.51
5. มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการฝุายบริหาร รองผู้อํานวยการฝุายวิทยบริการ
รองผู้อํานวยการฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นางสาวเมตตา สังข์ทอง
นางละเอียด รามคุณ
นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
นายจิรทีปต์ น้อยดี
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การพั ฒ นาทรัพ ยากรสารสนเทศเกิ ดจากการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่าง
เพียงพอ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การวิเคราะห์
หมวดหมู่ การลงรายการ การจัดเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การค้นหาและเข้ าถึงทรัพ ยากรสารสนเทศที่ ห้องสมุ ดให้บริก าร ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อ
สิ่งตีพิมพ์ สื่อสิ่งไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้ทุกประเภท
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2. มีก ารจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการมี ส่วนร่วมของ คณะ หลัก สูตร อาจารย์ และ
นักศึกษา ในการเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
3. มี ก ารจั ดหาทรั พ ยากรสารสนเทศ ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก หลั ก สู ต รที่ มี ก ารเรี ย นการสอนใน
มหาวิทยาลัย
4. มีการจัดทํารายงานสรุปในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประจําปี มีข้อมูลสถิติ
เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
5. นําผลข้อ 4 มาปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรในปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการ รองผูอ้ ํานวยการฝุายบริหาร รองผูอ้ ํานวยการฝุายวิทยบริการ
รองผู้อํานวยการฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นายอํานาจ แก้วภูผา
นายเจษฎา สุขสมพืช
นายสายชน คงคะพันธ์
นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสทุ ธิ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการ
นําเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา
การสื่ อ สาร ตลอดจนความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ เพื่ อ รู้ เ ท่ า ทั น การใช้ ง านและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอ ย่างมีประสิท ธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้าง
นวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทลั และมีการนํา
ผลจากการประเมินข้อ 4 มาปรับปรุงในปีถัดไป
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสดุ ท้ายที่ผา่ นเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่าหรือตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
2 ข้อ

มีการดําเนินการ
3 ข้อ

มีการดําเนินการ
4 ข้อ

มีการดําเนินการ
5 ข้อ

หมายเหตุ : ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งสถาบัน ใน
ปีที่ประเมิน
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ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการฝุายบริหาร รองผู้อํานวยการฝุายห้องสมุด
รองผู้อํานวยการฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นายอํานาจ แก้วภูผา
นางสาวมัทนียา หามาลัย
นายมานิช โชติช่วง
นายณเรศณ์ จิตรัตน์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการจัดอั นดับ มหาวิท ยาลัยด้วยกาประเมินทางด้านการมองเห็นเว็บไซต์จ ากภายนอกและ
คุณภาพกิจกรรมบนเว็บไซต์ ตามเกณฑ์ Webometrics Ranking โดยเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยใน
กลุ่มราชภัฏ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบกลไกในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ด้วยดัชนี Webometrics
2. มีการจัดอบรมแนะนําแนวทางในการจัดทําเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตาม
เกณฑ์ของ Webometrics
3. มีการกํากับติดตามในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ของ Webometrics
4. มีคณะกรรมการดําเนินงานกํ ากั บติดตามให้เ ป็นไปตามระบบที่กํ าหนดไว้ใน ข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
5. มีอันดับในการจัด Webometrics Ranking ในช่วงอันดับ 1-20 จากมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
ราชภัฏ 38 แห่ง
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
2 ข้อ

มีการดําเนินการ
3 ข้อ

มีการดําเนินการ
4 ข้อ

มีการดําเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2563
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการ รองผูอ้ ํานวยการฝุายบริหาร รองผูอ้ ํานวยการฝุายวิทยบริการ
รองผู้อํานวยการฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
นางละเอียด รามคุณ
นางสาวรสสุคนธ์ คําสอน
นายสายชน คงคะพันธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สํานักวิท ยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศมี หน้าที่สนับสนุนและพัฒ นาให้เป็น
หน่ว ยงานสนับ สนุน การอนุ รัก ษ์พ ลัง งานและสิ่ง แวดล้อ ม โดยมี ก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการเพื่อ การ
ดําเนินงาน มีการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินและพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้
สามารถส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนด สะท้อนการสนับสนุนการ
พัฒ นาห้อ งสมุ ดสีเ ขียว ในการดําเนินงานที่ เ ป็นมิตรกั บ สิ่ง แวดล้อม เพื่อตอบสนองตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)” มุ่งเน้นการให้ความรู้ พร้อมทั้งส่งเสริม
การอนุรัก ษ์พลังงานและสิ่ง แวดล้อมให้กับ บุค ลากร นัก ศึกษา คณาจารย์ และผู้รับ บริก าร ตามเกณฑ์
มาตรฐานของประเทศที่ประกาศไว้ ดังนั้น สํานักจึงต้องมีแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
กําหนดทิ ศทางการพั ฒนาที่ ส อดคล้อ งกั บ เปูาหมายของมหาวิท ยาลัย มี ก ารดําเนินการให้บ รรลุตาม
เปูาหมายที่กําหนดไว้อย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. มีการกํากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่ วมการดําเนินงานห้องสมุดสีเขียวภายใน
ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
3. มีคณะกรรมการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 2 และรายงานผลการติดตาม
ต่อคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณา
4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดสีเขียว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. มี ก ารวัดผลการประเมิ นตามเกณฑ์ ม าตรฐานและผ่ านการรับ รองผลการประเมิ นจาก
หน่วยงานมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (ระดับประเทศ)
6. มีการรายงานผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ พิจารณา และนําผลการประเมิ นและข้อเสนอแนะมาปรับ ปรุงผลการดําเนิ นงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานของห้องสมุดสีเขียวให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

มีการดําเนินการ
2 ข้อ

มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

มีการดําเนินการ
5 ข้อ

มีการดําเนินการ
6 ข้อ
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สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นา มี ตั ว บ่ ง ชี้ เ ฉพาะสํ า หรั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
องค์ประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นางสาวศรินยา โพธิ์นอก
นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี
นางสาวอัจฉรา วงษ์หา
คาอธิบายตัวบ่งชี้:
สถาบันอุ ดมศึ ก ษา ต้อ งมี ก ารบริห ารจั ดการงานวิจั ยและงานสร้างสรรค์ที่ มี คุณภาพโดยมี
แนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจยั การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญ
และกําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริห ารงานวิจัยที่ ส ามารถนําไปใช้ป ระโยชน์ในการบริห าร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้อ งปฏิบัติก ารวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ห รือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ห รือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สง่ เสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
4. มีการพั ฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มี การสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจน ยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
5. มี ก ารดําเนินงานกั บ เครือข่ายความร่วมมื อ ด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ห รือนวัตกรรม
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
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6. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบทีก่ ําหนด
7. มีระบบในการพัฒนาวารสารวิชาการเพื่อรองรับการประเมินการรับรองคุณภาพของศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยกลุ่มที่ 1 (Thai Journal Citation Index-TCI)
8. มีระบบในการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ เพือ่ คุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5-6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7-8 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.2 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นางสาวบงกช สมหวัง
นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์
นางสาวสุธีรา มูลดี
คาอธิบายตัวบ่งชี้:
การบริก ารวิชาการเป็นภารกิจ หลักอีกอย่างหนึ่ง ของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึง ถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายนํามาจัดทํา
แผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทําเพื่อ
สร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทํา
เป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. ทุกคณะมีส่วนร่วมกับสถาบันและชุมชนในการกําหนดพื้นที่เปูาหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของ
สถาบันตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดําริ
2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก
สถาบัน
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีก ารพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง
หมายเหตุ :
1. ต่อเนื่อง หมายถึง การดาเนินงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
2. ยั่งยืน หมายถึง การดาเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
3. เข้มแข็ง หมายถึง สามารถพึ่งตนเองได้
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ
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สถาบันอยุธยาศึกษา
สถาบันอยุธยาศึกษา มีตัวบ่งชี้เฉพาะสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่
2 การดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ สอศ. 2.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา
: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
และ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ, นางสาวธัญวลัย แก้วแหวน
นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กําหนดนโยบายทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอด
และสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน
2. จัดทําแผนด้านศิล ปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน
3. มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือการบริการ
วิชาการซึ่งนําไปสู่การสืบ สานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม
4. กํ า กั บ ติ ด ตามให้ มี ก ารดํ า เนิ นงานและประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและรายงานต่อผู้บริหารสถาบัน
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน
7. มี ผ ลงานการสร้ างแหล่ ง เรี ยนรู้ห รื อชุ ม ชนต้นแบบหรือ องค์ความรู้ ห รื อนวั ตกรรมด้า น
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่
8. กํ าหนดหรือ สร้างมาตรฐานด้ านศิ ล ปวั ฒ นธรรมและความเป็นไทยซึ่ ง เป็ นที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5-6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7-8 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ สอศ. 2.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
รอบระยะเวลา
: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
และ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นายพัฑร์ แตงพันธ์
นางสาวธัญวลัย แก้วแหวน
นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทําให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้าง
โอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เกณฑ์มาตรฐาน
จํานวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทําให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาส
และมูลค่าเพิ่ม หรือนําไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติมี
การจัดทําฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 6 เรื่อง
เกณฑ์การประเมิน:
มีการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทําให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพิม่ ให้กบั ผูเ้ รียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
คะแนน 1
จํานวนองค์ความรู้
2 เรื่อง

คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
จํานวนองค์ความรู้ จํานวนองค์ความรู้ จํานวนองค์ความรู้ จํานวนองค์ความรู้
3 เรื่อง
4 เรื่อง
5 เรื่อง
6 เรื่อง

หมายเหตุ :
ต้องมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการได้มา การค้นคว้าประวัติของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นอย่าง
เป็นระบบ
- เอกสารด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
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บทที่ 4
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบ

ผลการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
(ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/ข้อ)

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารของหน่วยงาน
เฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
เฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 1-2
ตาราง 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการประเมิน

องค์ประกอบที่

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

P

คะแนน
O
เฉลี่ย

0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้
ในองค์ประกอบที่ 1-2

1.
2.

คะแนน
ผ่าน

รวม
ผลการประเมิน
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
หน่วยงานควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
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คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ 33/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
------------------------------ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อให้ การดาเนินงานตามพันธกิจและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 (1) แห่ง
พระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังมี
รายนามดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
ประธาน
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร
ณ หนองคาย รองประธาน
1.3 อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
กรรมการ
1.4 นางสาวเพลินตา
โมสกุล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. กาหนดนโยบาย ทิศทางการดาเนินงานและพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
2. ก าหนด และก ากั บ นโยบายด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามพันธกิจ และดูแลองค์ประกอบมาตรฐาน และตัว
บ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินงานในทุกด้านตามพันธกิจ รวมทั้ง การประกันคุณภาพการศึกษา
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย
2. คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร
ณ หนองคาย
2.2 อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
2.3 นางพรทิพย์
เดชรอด
2.4 นางสาวรสสุคนธ์
คาสอน
2.5 นายอรรถสิทธิ์
กิจที่พึ่ง
2.6 นางละเอียด
รามคุณ
2.7 นางนภารัตน์
จาเนียร

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/2.8 นางสาวเมตตา…

-22.8 นางสาวเมตตา
2.9 นายนิทัศน์
2.10 นายจิรทีปต์
2.11 นางสาวนัยนา
2.12 นางสาวพัชราภรณ์
2.13 นางสาวอัจฉริยะณัฐ
2.14 นางสาวยุธิดา
2.15 นายสายชน
2.16 นายเจษฎา
2.17 นายกสิพงษ์
2.18 นายภูวนาถ
2.19 นายมานิช
2.20 นายอานาจ
2.21 นายณเรศณ์
2.22 นางสาวมัทนียา
2.23 นางยุพิน
2.24 นางสาวฐิติรัตน์

สังข์ทอง
รสโอชา
น้อยดี
เพียรคงทอง
ต่อดอก
จันทร์สิงห์
เข็มปัญญา
คงคะพันธ์
สุขสมพืช
กสิพันธ์
นาควรรณกิจ
โชติช่วง
แก้วภูผา
จิตรัตน์
หามาลัย
กิจที่พึ่ง
ขาวบริสุทธิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1. เสนอนโยบาย เป้ า หมาย วางแผน ก ากับ ดู แ ลและติ ด ตามการดาเนิ นงานประกั น คุณ ภาพ
การศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. กาหนดแนวทาง พัฒนาระบบและกลไก และวางแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาเนินงานตามแผน
3. พิจารณา และกลั่ นกรองเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทบทวนและพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในแต่ละรอบปีการประเมิน
5. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน
7. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. พัฒนาและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
9. สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. จัดเก็บ ดูแลและติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ให้คาปรึกษางานด้านประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายใน ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
/12. ประสานงาน...

-312. ประสานงานและอานวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ในสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการดังกล่ าวปฏิบัติห น้าที่ให้ เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย และเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ หากมีปัญหาใดในการปฏิบัติงาน ให้รายงานผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ
สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-1-

คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ 02/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
------------------------------ตามคาสั่ งที่ 33/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 28
ตุลาคม พ.ศ.2562 นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม 2 ส่วน ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
1. อาจารย์กันยาลักษณ์

โพธิ์ดง

กรรมการ

หน้าที่
1. กาหนดนโยบาย ทิศทางการดาเนินงานและพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
2. ก าหนด และก ากั บ นโยบายด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนิน งานตามพันธกิจ และดูแลองค์ประกอบมาตรฐาน และ
ตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินงานในทุกด้านตามพันธกิจ รวมทั้ง การประกันคุณภาพการศึกษา
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย
คณะกรรมการดาเนินงาน
1. นางสาวรสสุคนธ์

คาสอน เปลี่ยนจากกรรมการ เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1. เสนอนโยบาย เป้ า หมาย วางแผน ก ากับ ดู แ ลและติ ด ตามการดาเนิ นงานประกั น คุณ ภาพ
การศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. กาหนดแนวทาง พัฒนาระบบและกลไก และวางแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาเนินงานตามแผน
3. พิจารณา และกลั่ นกรองเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทบทวนและพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในแต่ละรอบปีการประเมิน
5. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-26. จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน
7. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. พัฒนาและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
9. สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. จัดเก็บ ดูแลและติดตามการดาเนิน งานประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ให้คาปรึกษางานด้านประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงาน ภายในของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ประสานงานและอานวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ในสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการดังกล่ าวปฏิบัติห น้าที่ให้ เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย และเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ หากมีปัญหาใดในการปฏิบัติงาน ให้รายงานผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ
สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่งสถำบันวิจัยและพัฒนำ
ที่ 4/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
...................................................
เพื่อให้การดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ผศ.ดร.สุจิตกัลยา
มฤครัฐอินแปลง
2.2 ผศ.ดร.เลิศชาย
สถิตย์พนาวงศ์
2.3 ผศ.ดร.กานดา
เต๊ะขันหมาก
2.4 อาจารย์ ดร.สุขรักษ์
แซ่เจี่ย
2.5 นางสาวพิมพ์ประภา
พลรักษ์
หน้าที่ 1.
2.
3.
4.
5.

กาหนด และทบทวนนโยบายคุณภาพการศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ
ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานการประกันการศึกษาของคณะกรรมการระดับต่างๆ
ให้ความเห็นชอบคู่มือการประกันคุณภาพในระดับต่างๆ
ควบคุม นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

2. กรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 นางสาวอัจฉรา
วงษ์หา
2.2 นางสาวศรินยา
โพธิ์นอก
2.3 นางสาวบงกช
สมหวัง
2.4 นางสาววิไลวรรณ
สังฤทธิ์
2.5 นายอวิรุทธ์
เจียมฮวดหลี
2.6 นางสาวสุธีรา
มูลดี
2.7 นางสาวพิมพ์ประภา
พลรักษ์
2.8 นางสาวสุจิตรา
งามบุญปลอด
หน้าที่ 1.
2.
3.
4.

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พิจารณาแนวคิดและแนวปฏิบัติ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันวิจัยและพัฒนา
วางแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดทาเอกสารการประกันคุณภาพระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา
/5. จัดระบบ...

5. จัดระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
6. ประสานงานและอานวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพและคณะกรรมการ
อื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7. จัดทาเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
8. ให้คาแนะนา เรื่องประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามคาร้องขอ
9. จัดทารายงานประเมินคุณภาพประจาปี เสนอต่อมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจติ กัลยา มฤครัฐอินแปลง
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คำสั่งสถำบันอยุธยำศึกษำ
ที่ 20 / ๒๕62
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และดูแลตัวชี้วัด
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
***********************************
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อยุธยาเป็น ไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ และบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่ งพระราชบัญญัติการศึ ก ษา
แห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ สถาบันอยุธยาศึกษาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
๑.๑ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์บุญไท
๑.๒ อาจารย์ยุพิน
๑.๓ อาจารย์เอกพล
๑.๔ นางสาวเบญจลักษณ์

เจริญผล
พวกยะ
วิงวอน
ชิดชาญชัย

ประธานที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ ๑. ให้คาปรึกษา แนะนาแนวทางการจัดการระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอยุธยาศึกษา
๒. ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
๓. ส่ งเสริ มการสร้ างเครื อข่ ายด้ านการประกันคุ ณภาพการศึก ษาระหว่า งหน่ว ยงานภายในและภายนอก
สถาบันอยุธยาศึกษา
๒. คณะกรรมกำรอำนวยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๒.๑ อาจารย์ ดร.จงกล
เฮงสุวรรณ
๒.๒ อาจารย์สุภารัตน์
ชัยกิตติภรณ์
๒.๓ อาจารย์กันยารัตน์
คงพร
2.4 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์
ผลเจริญ
2.5 อาจารย์ชะกาแก้ว
สุดสีชัง
๒.6 นางสาวเกษรา
ศรีวิเชียร
๒.7 นางสาวธัญวลัย
แก้วแหวน
หน้ำที่ ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กาหนด และทบทวนนโยบายคุณภาพการศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ
ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการระดับต่าง ๆ
ให้ความเห็นชอบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันอยุธยาศึกษา
ควบคุม นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

/3.คณะกรรมการดาเนินงาน ...

๒
๓. คณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๓.๑ อาจารย์ ดร.จงกล
เฮงสุวรรณ
3.2 อาจารย์กันยารัตน์
คงพร
3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์
ผลเจริญ
3.4 อาจารย์ชะกาแก้ว
สุดสีชัง
๓.5 นางสาวสายรุ้ง
กล่าเพชร
๓.6 นางประภาพร
แตงพันธ์
๓.7 นางสาวศรีสุวรรณ
ช่วยโสภา
๓.8 นางสาธิยา
รื่นชล
๓.9 นางสาวอรอุมา
โพธิ์จิ๋ว
๓.10 นายอายุวัฒน์
ค้าผล
๓.11 นายพัฑร์
แตงพันธ์
๓.๑2 นายปัทพงษ์
ชื่นบุญ
๓.๑3 อาจารย์สุภารัตน์
ชัยกิตติภรณ์
3.14 นางสาวเกษรา
ศรีวิเชียร
๓.๑5 นางสาวธัญวลัย
แก้วแหวน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรกมาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คณะกรรมกำรกำกับ ดูแล รับผิดชอบ และจัดทำกำรประเมินตนเองตำมตัวชี้วัดงำนประกันคุณภำพ
องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำบันอยุธยำศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรบริหำรเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ
รับผิดชอบ เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อที่ 1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัว
บ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบได้แก่
1. อาจารย์ ดร.จงกล
เฮงสุวรรณ
ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
2. อาจารย์สุภารัตน์
ชัยกิตติภรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
3. อาจารย์กันยารัตน์
คงพร
รองผู้ อ านวยการสถาบั น อยุ ธ ยาศึ กษา
4. นางสาวเกษรา
ศรีวิเชียร
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการฯ
5. นางสาวธัญวลัย
แก้วแหวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบ เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อที่ 2 ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ผู้รับผิดชอบได้แก่
1. อาจารย์สุภารัตน์
ชัยกิตติภรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
2. นางสาวเกษรา
ศรีวิเชียร
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการฯ
3. นางสาวสายรุ้ง
กล่าเพชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

/รับผิดชอบ...

๓
รับผิดชอบ เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อที่ 3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ
ที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน ผู้รับผิดชอบได้แก่
1. อาจารย์ ดร.จงกล
เฮงสุวรรณ
ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
2. นางสาวเกษรา
ศรีวิเชียร
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการฯ
3. นางสาวสายรุ้ง
กล่าเพชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รั บผิด ชอบ เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อที่ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ ทั้ง ที่ มีอ ยู่ใ นตัว บุ คคลทั ก ษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรี ยนรู้ อื่น ๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ผู้รับผิดชอบได้แก่
1. อาจารย์สุภารัตน์
ชัยกิตติภรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ
รองผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
3. นางสาวเกษรา
ศรีวิเชียร
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการฯ
4. นายพัฑร์
แตงพันธ์
นักวิชาการศึกษา
5. นางสาธิยา
รื่นชล
นักวิชาการศึกษา
6. นางสาวศรีสุวรรณ
ช่วยโสภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบ เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อที่ 5 จัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและส่ งเสริมให้ มีการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบได้แก่
1. อาจารย์สุภารัตน์
ชัยกิตติภรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
2. นางสาวเกษรา
ศรีวิเชียร
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการฯ
3. นางประภาพร
แตงพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบ เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อที่ 6 ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ ผู้รับผิดชอบได้แก่
1. อาจารย์สุภารัตน์
ชัยกิตติภรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
2. อาจารย์ชะกาแก้ว
สุดสีชัง
คณะกรรมการดาเนินงาน
2. นางสาวเกษรา
ศรีวิเชียร
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการฯ
3. นางสาวธัญวลัย
แก้วแหวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
องค์ประกอบที่ 2 กำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย เกณฑ์มำตรฐำน ข้อ 1-8
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลลัพธ์ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มำตรฐำน 1 ข้อ
ผู้รับผิดชอบได้แก่
1. อาจารย์กันยารัตน์
คงพร
รองผู้ อ านวยการสถาบั น อยุ ธ ยาศึ กษา
2. นางสาวเกษรา
ศรีวิเชียร
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการฯ
3. นายปัทพงษ์
ชื่นบุญ
นักวิชาการศึกษา
4. นายอายุวัฒน์
ค้าผล
นักวิชาการศึกษา
5. นางสาวอรอุมา
โพธิ์จิ๋ว
นักวิชาการศึกษา
/หน้าที่ ...

๔
หน้ำที่
๑. พิจารณาแนวคิด แนวปฏิบัติ และวางแผนการดาเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
2. จัดทาเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
3. จัดระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถาบันอยุธยาศึกษา
4. จัดทาเอกสารการประกันคุณภาพระดับสถาบันอยุธยาศึกษา
5. ประสานงานและอานวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6. ให้คาแนะนาเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทารายงานประเมินคุณภาพประจาปีเสนอต่อมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการตั้ง แต่บัดนี้
เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62

(อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ)
ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

