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ค าน า 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 47 ซึ่งระบุว่า “ให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดย มาตรา 48 ระบุว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัด และ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยท าการรายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน หรือ Self-Assessment Report (SAR) เสนอต่อผู้บริหาร หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้น าระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต จึงได้พัฒนาระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และน าไปสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก โดยได้จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุนวชิาการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการ
เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ได้แก่ ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานสนับสนุนฯด าเนินการและรับการ
ตรวจประเมินฯเหมือนกันทุกหน่วยงาน ตัวบ่งชี้เฉพาะ ประกอบด้วยอย่างน้อย 2    ตัวบ่งชี้ที่เป็นผลการ
ด าเนินงานตามบริบทของหน่วยงานเอง ตัวบ่งชี้พัฒนา ประกอบด้วยอย่างน้อย 2 ตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินงาน
เด่นชัดตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยอย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ที่ด าเนินงานซึ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ยุทธศาสตร์ 

 คณะผู้จัดท า โดยส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารหวังอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์แก่ทุกหน่วยงานพร้อมกับช่วยให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                   
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งจะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนา และยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา และส่งผลโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 1  ระบบและกลไกการประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   96 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผลงานวิทยานิพนธ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น   98 
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สารบัญ (ต่อ)  
 หน้า 

บทที่ 5   ตัวบ่งชีพ้ัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   100 
 ส านักงานอธิการบดี   100 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1  จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนฯที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
  และเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

  100 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา   102 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1  จ านวนเงินงบประมาณวิจัยต่ออาจารย์ประจ าที่เพ่ิมข้ึน   102 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2  จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการติพิมพ์เผยแพร่ของบุคลากรสายสนับสนุนฯ        
  ที่เพ่ิมข้ึน 

  104 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3  จ านวนพ้ืนที่ชุมชนเปูาหมายได้รับการบูรณาการการบริการวิชาการกับการ       
  จัดการเรียนการสอน 

  106 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม   108 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1  จ านวนโครงการกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีส่วนร่วมกับ
  ชุมชนท้องถิ่น 

  108 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   110 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1  จ านวนโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน   110 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   112 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา   112 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2  จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิ
  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

  114 

 บัณฑิตวิทยาลัย   116 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1  จ านวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   116 
บทที่ 6   การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)   118 
ภาคผนวก 
บรรณานุกรม 

  123 
 131 
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สารบัญภาพ  
 หน้า 

1-1 ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบ PDCA     3 
1-2      แผนผังระบบและกลไกการประกันคุณภาพส าหรับหน่วยงานสนับสนุนฯ    8 
6-1      แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)   118 
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สารบัญตาราง  
 หน้า 

2-1 แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน และการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน   18 
 ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
3-1 แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน และการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน   40 
 ตัวบ่งชี้เฉพาะ  
4-1 แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน และการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน   68 
 ตัวบ่งชี้พัฒนา  
5-1 แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน และการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน   100 
 ตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
ระดับอุดมศึกษา 

ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย        
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง            
4 ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะ
ร้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 

1)   คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น 
 ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแกส่ังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2)   ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
 พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตใน
 อนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็น
 ต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 
 3)   สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์                 
  ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
  การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้ง                    
  อุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและ             
  ชุมชน 
 4)   สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี           
  ส่วนได ้ ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

5)   สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation)            
  มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได) (accountability) 
 ตามหลักธรรมาภิบาล 

6)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงาน
 รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการ
 ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7)  คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
 2549 เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา              
 และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงาน          
 ประกันคุณภาพการศึกษา 
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8)  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
 ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 
 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการ
 อุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
 9)   กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
  เมื่อวันที่24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัด             
  การศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม่ 
 
 ด้วยความจ าเป็นดังกล่าว หน่วยงานสนับสนุนวิชาการจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหลักการด าเนินงานดังนี้ 

1. หน่วยงานสนับสนุนฯ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งการก ากับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

2. หน่วยงานสนับสนุนฯ จะได้มีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสู่เปูาหมาย 
(Targets) และเปูาประสงค์ (Goals) ตามจุดเน้นของตน โดยวิเคราะห์จากจุดแข็ง จุดที่
ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง เพ่ือให้หน่วยงาน
สนับสนุนฯทราบถึงสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. หน่วยงานสนับสนุนฯ มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพบัณฑิต
ในแนวทางที่เหมาะสม รวมถึงข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งท า
ให้เกิดความม่ันใจในการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ก าหนด 

 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
 ระบบประกันคุณภาพ  
 ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึงการด าเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบการ
ประเมินผลคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษากระท าโดยบุคลากรภายในสถานศึกษาเอง หรือโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยกระบวนการ  3 กระบวนการ คือ 
 1. กระบวนการควบคุมคุณภาพ (Quality Control = QC) โดยจัดท าเป็นเอกสารคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. กระบวนการตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit = QA) โดยคณะกรรมการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน (Internal Auditors) จะท าหน้าที่ก ากับติดตาม ตรวจสอบให้กระบวนการด าเนินงานเป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment = QAs) เป็นการประเมินผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  และน าผลการประเมินที่ได้มาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนาให้การด าเนินงานมีคุณภาพที่สูงขึ้น รวมทั้งจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self–Assessment–
Report = SAR)  เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทุกฝุายทราบ 
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 ระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เป็นระบบการประกันคุณภาพที่ท างานสอดคล้องและ
ต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการประเมินคุณภาพและการให้
การรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ต่าง ๆ และผู้ที่ท าหน้าที่เหล่านี้ ได้แก่  
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรืออาจจะเป็นกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกที่ สมศ. ให้การรับรองท าหน้าที่แทน สมศ. ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะด าเนินการทุก ๆ 5 ปี เป็น
อย่างน้อย ซึ่งรูปแบบและวิธีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีหลักการส าคัญ 5 
ประการ ดังนี้ 1)  เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสินการ
จับผิด หรือ การให้คุณ – ให้โทษ 2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพ
ความเป็นจริง (Evidence–based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ้(accountability) 3)  มุ่งเน้นใน
เรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการก ากับควบคุม 4)  ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง  และ 5) มุ่งสร้างความ
สมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติตามที่ก าหนดไว้ใน       
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบายแต่ยังคงม ี ความหลายหลายในทางปฏิบัติ โดย
สถาบันสามารถก าหนดเปูาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบัน 
 

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ และเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานน าวงจรคุณภาพ 
PDCA มาก าหนดให้เป็นระบบและกลไกในการด าเนินงาน ดังนี้คือ 1.การวางแผน (Plan) 2. การด าเนินงาน
และเก็บข้อมูล (Do)  3. การประเมินคุณภาพ (Check) 4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) และมีแนวทาง
ในการด าเนินงานตามข้ันตอน ดังนี้  
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 ระบบการประกันคุณภาพ ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
 การศึกษานับว่าเป็นรากฐานที่ส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า แก้ไขปัญหา
สังคม เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพและขีดความสามารถ 
ที่จะประกอบอาชีพเพ่ือด ารงชีพได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนา
ประเทศ ซึ่งในความพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปรากฏเป็นรูปธรรม 
คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 ที่บัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาหลาย
ประเด็น และมีบทบัญญัติให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.  2542 หมวดที่ 6 ที่ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อันมีจุดมุ่งหมายและหลักการ
จัดการศึกษาท่ีมุ้งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน 

 ทั้งนี ้การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุนฯ พิจารณาจากหลักการและ
เกณฑ์มาตรฐานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับปีการศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา (คปภ.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าวมาใช้ทั้งระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งพิจารณาร่วมกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่เกี่ ยวข้องเพ่ือการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนฯ นั่นเอง  

 ส าหรับกระบวนการของการระบบประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุนฯ เริ่มตั้งแต่
การวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ด าเนินภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนฯ บรรลุตามเปูาประสงค์และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งเป็นหลักประกันให้แก่หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพของการด าเนินงาน
ตามกรอบของหน่วยงานสนับสนุนฯ โดยแบ่งกลุ่มมาตรฐานตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ครอบคลุมพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ใช้เป็นข้อก าหนดที่พัฒนาขึ้น กล่าวคือ  

 
มาตรฐานตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานสนับสนุนฯ ทุกหน่วยงานต้องรับการประเมินฯ ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1  แผนพัฒนาหน่วยงาน (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ) 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4  ระบบการบริหารความเสี่ยง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 7  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้เฉพาะ  ประกอบด้วยอย่างน้อย 2 ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานสนับสนุนฯ แต่ละหน่วยงานต้องรับการ            
  ประเมินฯ ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 
   ส านักอธิการบดี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3  การพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

   ส านักศิลปะและวัฒนธรรมฯ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2  การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 

   ส านักวิทยบริการฯ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1  ระดับความส าเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ 
  

   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

   บัณฑิตวิทยาลัย  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ 
 
ตัวบ่งชี้พัฒนา  ประกอบด้วยอย่างน้อย 2 ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานสนับสนุนฯ ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการ      
  โดยผลการด าเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

  ส านักอธิการบดี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1  ระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาทางสังคมภายในและภายนอกสถาบัน 
 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1  การพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือติดตามงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยให้     
   แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัย โครงการวิจัย และ       
   นวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (สกอ.ภาคใต้ตอนล่าง) 
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  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมฯ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2  ระดับความส าเร็จในการบริหารงานเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ        
   และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
 

  ส านักวิทยบริการฯ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1  ประสิทธิภาพของการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2  การพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  ทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย                
   หลากหลาย และเพียงพอ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1  ระบบสารสนเทศเพ่ืองานรับเข้านักศึกษาใหม ่
  ตัวบ่งชี้ที่ 2  การสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ              
   สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 

  บัณฑิตวิทยาลัย  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1  ระบบและกลไกการประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2  ร้อยละของผลงานวิทยานิพนธ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
ตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยอย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ที่ที่หน่วยงานสนับสนุนฯ ทุก
      หน่วยงานต้องด าเนินการโดยผลการด าเนินงานขับเคลื่อน       
      ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

  ส านักอธิการบดี    
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนฯ ที่ได้รับการพัฒนา         
   ศักยภาพและเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 จ านวนเงินงบประมาณวิจัยต่ออาจารย์ประจ าทีเ่พ่ิมข้ึน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของบุคลากรสายสนับสนุนฯ       
   ที่เพ่ิมข้ึน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 จ านวนพ้ืนที่ชุมชนเปูาหมายได้รับการบูรณาการการบริการวิชาการกับการ               
   จัดการเรียนการสอน 
 

  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 จ านวนโครงการกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีส่วนร่วมกับ
   เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1  จ านวนโครงการที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 

  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1  ร้อยละขอผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าตรงสาขา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2  จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบ                
   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 

  บัณฑิตวิทยาลัย  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1  จ านวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 รายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้จะปรากฏในบทที่ 2 ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน บทที่ 3 ตัวบ่งชี้
เฉพาะ บทที่ 4 ตัวบ่งชี้พัฒนา และบทที่ 5 ตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ของคู่มือฉบับนี้ เพ่ือให้
หน่วยงานสนับสนุนฯ ใช้ประเมินคุณภาพภายใน ทั้งตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ เพ่ือประโยชน์ของทุกหน่วยงานจัดระบบประกันคุณภาพฯ ได้อย่างชัดเจนและเข้าใจ
ร่วมกันภายใต้ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ   ที่เหมาะสมส าหรับหน่วยงานสนับสนุนฯ และ
สามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคลขึ้นไป ส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จ และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
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แผนผังระบบและกลไกการบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน (ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ) 
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อธิการบดี   
ผูช้่วยอธิการบดีฝาุยประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับ ส านัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย 

ตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประมวลผลการด าเนินงานตาม

นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ที่ก าหนด 

 

วางแผนการด าเนินงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา  

ระดับส านัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย 

ด าเนินการ 
-  ส่งเสริม สนับสนุนประสานงาน   
   ด้านข้อมูล 
-  ก ากับ ติดตามผลลัพธ์ตามพัธกิจ 
   กลุ่มสถาบัน (สกอ. 5.1) 

 

สรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 
ตามนโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI)  

ที่ก าหนด ทบทวน และ 
ใช้ผลการด าเนินงาน 

เป็นแนวทางในการพัฒนางาน 

 

 

ก าหนดนโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) 
ระดับส านัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย 

เสนอคณะกรรมการบริหาร(กบ.) 
และประกาศ ชี้แจงแนวทาง 

การด าเนินงานตาม 
นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ที่ก าหนด 

วางแผน และ ด าเนินงาน 
ตามนโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI)  

ที่ก าหนด 

-  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

-  เอกสาร/หลักฐาน เพื่อการตรวจฯ 

-  ก าหนดวันตรวจประเมินฯ (1-30 มิ.ย. 60) 
-  ก าหนดคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

ตรวจประเมินฯ 

สรุป / รายงานผลการตรวจประเมินฯ 
(ส่งเล่มหลังตรวจฯภายใน 9 ก.ค.60) 

-  คร้ังท่ี 1 ส่งข้อมูลพื้นฐาน (CDS) 
   ภายในวันที่ 10 พ.ค. 60 
-  คร้ังท่ี 2 ส่งข้อมูลพื้นฐาน (CDS) 
   ภายในวันที่ 7 มิ.ย. 60 
-  ส่งไฟลล์ SAR ก่อนวันตรวจฯ 3 วัน 

ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 
1.  แผนพัฒนาหน่วยงาน 
 (ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

2. การปฏิบัติตามบทบาท 
 หน้าที่ของผู้บริหาร 
 และภาวะผู้น า 
3. การพัฒนาสถาบันสู่
 สถาบันการเรียนรู้ 
4. ระบบการบริหาร 
 ความเสี่ยง 
5. ระบบการพัฒนา
 บุคลากรสายสนับสนุน 
6. ระดับความพึงพอใจ
 ของผู้รับบริการ 
7. ระบบและกลไกการ
 ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีเฉพาะ 
ผลการด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

ตัวบ่งช้ีพัฒนา 
- ผลการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

- ผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งช้ี 
พัฒนายุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
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การจัดการะบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
 จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงาน
ของหน่วยงานสนับสนุนฯ ตามระบบและกลไกที่หน่วยงานสนับสนุนฯ ได้ก าหนดขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงาน
สนับสนุนฯ ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจ าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
1)  เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพได้ทันใน            
 ปีการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทัน 
2)  เพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทารายงานประเมินคุณภาพภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3)  เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานสนับสนุนฯ จึงได้มีการ
 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสม 
 
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง และจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินฯทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯของหน่วยงานสนับสนุนฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. กรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน 
2. ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่รับการประเมิน และ/หรือด ารง    
 ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า 
3. กรรมการประเมินฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานหน่วยงานสนับสนุนฯ 
 ระดับส านัก/สถาบัน หรือ มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในระดับ
 ส านัก/สถาบัน/คณะหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
 
ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินฯ 
 การเตรียมรายงานประจ าปี 
1. จัดท ารายงานประจาปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการ จัดท ารายงานการ
 ประเมินตนเองประจ าปีตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
2. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 -   เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้เป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่น าเสนอในรายงานการ
  ประเมินตนเอง โดยสาระในเอกสารตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการประเมินตนเอง 
 - การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม ควรจัดเอกสารรวมไว้ที่เดียวกันเพ่ือความสะดวกของ      
  คณะผู้ประเมิน 
 
 การเตรียมบุคลากร 
1.  การเตรียมบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนฯ ที่รับการตรวจประเมิน ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 - ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในของหน่วยงานสนับสนุนฯ ในประเด็นที่ส าคัญ อาทิ 
  การประเมินคุณภาพคืออะไรมีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง 
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 - แจ้งบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคาถามหรือการสัมภาษณ์ โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่
  ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 
 - เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือสร้างความกระจ่างในการด าเนินงาน      
  ของทุกหน่วยงานในทุกประเด็นเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
 - แจ้งบุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจ าของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันท า
  อย่างต่อเนื่อง 
2.  การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยม และประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมิน
 กับบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
 การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน 
1. จัดเตรียมห้องท างานที่สงบและโต๊ะท่ีเหมาะสมส าหรับวางเอกสาร 
2. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆให้พร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์การสื่อสาร บริการสาธารณูปโภค อาหารว่าง อาหารกลางวันที่จ าเป็นไว้ในห้อง
 ท างานหรือบริเวณใกล้เคียง 
4. ประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทราบความต้องการพิเศษอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
5. จัดเตรียมห้องท่ีใช้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดไว้เป็นการเฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

 
 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
 การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมินฯ 
1. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินฯชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการ
 ประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
2. บุคลากรปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส าหรับการน าเยี่ยมชม หรือตอบ
 ค าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
3. จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพ่ือประสานงานกับบุคคลหรือ   
 หน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพ่ือน าการเยี่ยมชมหน่วยงานภายในตลอดจน 
 อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
4. ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ท างานต่อหลังเวลาราชการ มีผู้ประสานงานส่วนหนึ่งอยู่อ านวย
 ความสะดวก 
5. บุคลากรทุกคนมีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลย้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อสิ้นสุดการตรวจ  
 เยี่ยมรวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
 
 การด าเนินการภายหลังการประเมินฯ 
1. ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนฯ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุม
 เพ่ือวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป และเพ่ือให้สามารถติดตาม
 ตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
2. หน่วยงานสนับสนุนฯ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่บุคลากรเพ่ือชื่นชมผลส าเร็จและตระหนักถึงความร่วมมือ 
 รวมทั้งข้อมูลย้อนกลับคณะกรรมการประเมินฯเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินฯ ต่อไป 
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ค าส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ค าจ ากัดความ และนิยามศัพท ์

 คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ  ตลอดจนปณิธานและภารกิจเฉพาะใน
การจัดการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย 
 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  หมายถึง   การมีระบบและกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่า
มหาวิทยาลัยนั้นๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 การควบคุมคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การมีระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ      
เพ่ือก ากับการด าเนินงานมหาวิทยาลัยให้ได้ผลตามดัชนีบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด 
 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบและการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยว่าส่งผลต่อคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ 
 องค์ประกอบคุณภาพ  หมายถึง ปัจจัยหลักในการด าเนินงานที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา 
 ดัชนีบ่งชี้  หมายถึง ตัวบ่งชี้ว่าการด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา 
 ดัชนีบ่งชี้คุณภาพ  หมายถึง ตัวบ่งชี้ว่าการด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
และมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
 ผลผลิตทางการศึกษา  หมายถึง ผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิตการวิจัย 
การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภารกิจหลักอ่ืน  ๆของสถาบันอุดมศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษา  หมายถึง  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐาน
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา และเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล 
การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 
 การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล 
หรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การรับรองมาตรฐาน หมายถึง การให้การรับรองการท าการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้ประเมิน
ภายนอก ที่มีคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาก าหนด 
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ ความรู้ที่แฝงอยู่ในคน (Tacit 
Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท า
ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย 
เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
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และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม ทั้งนี ้
“การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเปูาหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุ
เปูาหมายของงาน บรรลุเปูาหมายการพัฒนาคน บรรลุเปูาหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และ
บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน (นพ.วิจารณ์ พานิช,2557) 
  

 การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1)  การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2)  การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3)  การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4)  การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5)  การน าประสบการณ์ จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด     
 “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6)  การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  
 โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด
แจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่
ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งท่ีอยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ใน
มือ และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท า
ร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
 การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ
ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
เป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
 การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการ
ปรับปรุงองค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
จัดสรร ทรัพยากรการปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเปูาประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการ
มีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
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 การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 
10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่         
ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน    
และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น        
และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 ** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์
และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อัน
ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน 
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ    
(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบ
ต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเปูาหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็น
เอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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 ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่เปิดสอน เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรอบห้าปีที่ผ่านมา 
(ให้นับรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปีการศึกษาที่ประเมิน) โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการ
เขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่
พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (กกอ.ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 
หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล          
Thai Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล 
ISI Web of Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปีเป็นแผนที่ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ วัตถุประสงค์      
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจ
ของสถาบันซึ่งต้อง มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเปูาหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัด
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอด
รับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะ
เป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล  
จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุน
ใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ
หน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการ
อ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการ
ด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี        
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเปูาหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก
หรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนิน
โครงการที่ชัดเจน 
 พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
 พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์
ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและ
สังเคราะห์ข้ึนเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
 หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือ
หลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความรู ้องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน 
 ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์(วิศวกรรมศาสตร์+แพทยศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-
เคมี)  และ ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา(ที่มา : 
คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2549) 
 พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 ระบบและกลไก 
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลปูอนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการ
จัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์
ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of 
Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 
17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้น
ไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า     
สภาวิชาชีพ) 
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 อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548) 
 ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่
มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงาน
ให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีที่ประเมิน ดังนี้ 
 9-12 เดือน     คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน   คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถน ามานับได ้
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ า
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้  หรือเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้
ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ 
กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้นหากมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการน าเสนอหลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่ง
วิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์การภายนอก เป็นต้น ซ่ึงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่
เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1)  หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได$รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์  และเปูาประสงค์ที่ชัดเจน     
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มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน  รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา 
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 2)  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 3)  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได$ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
 4)  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5)  หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 6)  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ 
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 7)  หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดี
ของส่วนราชการ 
 8)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 9)  หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกเพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
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บทที่ 2 
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน ระดับส านัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน ประกอบด้วยผลการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน 7 ตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1  แผนพัฒนาหน่วยงาน (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
 วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินงานตาม       
 พันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการ
 พัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ 
 มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องก าหนดวิสัยทัศน์ 
 พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินและ
 งบประมาณเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของส านัก/สถาบัน ทั้งนี้ต้องสอดคล้อง
 กับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือ
 จุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
 ยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่
 เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ ให้
 สอดคล้องกับพันธกิจหรือบริบทของส านัก/สถาบัน เพ่ือให้การด าเนินงานของส านัก/
 สถาบัน เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่
 ถูกต้องเหมาะสม 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณที่สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในส านัก/สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านัก/
สถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านัก/สถาบัน ไปสู่ทุกบุคลากรภายในส านัก/
สถาบัน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจหรือ
บริบทของส านัก/สถาบัน 
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4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัว
บ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจหรือบริบทของส านัก/
สถาบัน 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
ติดตามแผน/ผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และแผน/ผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบันเพ่ือพิจารณา 

  
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 
 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนการใช้จ่ายเงิน

และงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของ
คณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน  โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในส านัก/สถาบัน และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
ส านัก/สถาบัน โดยเป็นแผนที่ เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน 
ตล อดจ น สอด คล้ อ ง กั บ จุ ด เ น้ น ข อ ง ก ลุ่ ม
มหาวิทยาลัย 

 

1. แผนกลยุทธ์ส านัก/สถาบัน 
2. แผนปฏิบัติราชการส านัก/สถาบัน 
3. นโยบายและแผนพัฒนาฯ 
4. รายงานการประชุมการทบทวน

กระบวนการพัฒนาแผน 
5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์,

คณะกรรมการด าเนินงาน 
6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
7. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านัก/สถาบัน 
 ไปสู่ทุกบุคลากรภายในส านัก/สถาบัน 

1. แผนปฏิบัติราชการ 
2. ภาพกิจกรรมโครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
การประจ าปีครบตามพันธกิจหรือบริบทของ
ส านัก/สถาบัน  

1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. แผนกลยุทธ์ส านัก/สถาบัน 
3. Strategic map 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
4. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านัก/สถาบัน 
 ไปสู่ทุกบุคลากรภายในส านัก/สถาบัน 

1. แผนปฏิบัติราชการ 
2. ภาพกิจกรรมโครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ
 ตามพันธกิจหรือบริบทของส านัก/สถาบัน 

4. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
5. แผนกลยุทธ์ส านัก/สถาบัน 
6. Strategic map 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
 แผนปฏิบัติการประจ าปี และติดตามแผน/ผล
 ปฏิบัติ งานและการใช้จ่ ายเงินงบประมาณ 
 รายงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
 ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือ
 พิจารณา 

1. แผนกลยุทธ์ส านัก/สถาบัน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
3. ภาพกิจกรรมโครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
 แผนกลยุทธ์  และแผน/ผลการใช้ จ่ าย เ งิ น
 งบประมาณอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
 ผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส านัก/
 สถาบันเพื่อพิจารณา 

1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส 
4. รายงานการประชุมติดตามการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจ าปี 
5. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 
6.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผนพัฒนาหน่วยงาน
(ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ) 

จ านวน.....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน......ข้อ 
(ระบุข้อ) 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้

บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา  จะ
มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :     โทรศัพท์ : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์ : 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน และผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน 

3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

4. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน 

5. ผู้บริหารมีการน าผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการ
ทบทวนแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         
ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน  
ผลการด าเนินการซึ่งสามารถสะท้อนการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหดทิศทางการด าเนินงาน 
และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 2. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน ตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผน และผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยัง
บุคลากรในหน่วยงาน 
 
3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
 
4. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 
 
5. ผู้บริหารมีการน าผลการด าเนินการ และ
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการ
ทบทวนแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการ
ก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศ
ทางการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการ
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ร ะ บ บ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐาน
หรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็น
ว่าผู้บริหารสถาบันได้ก าหนดให้มีกระบวนการที่
เป็นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุม
แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 

3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
สถาบันมีการติดตามผลการด าเนินงานส าคัญ เช่น 
ระบบในด้านนโยบายและแผน  ด้านการ
บริหารงาน 
บุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะ
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ภ า ร กิ จ ห ลั ก ข อ ง 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นมติสภาสถาบัน 

4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบาย
ของสถาบันที่ก าหนดให้มีระบบการประเมิน
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง
และมีการด าเนินงานตามระบบนั้น 

5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา 

6. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่
ของผู้บริหาร 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

    
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม

ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่ง
การเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ 
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหาร
จัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การ
จัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนว
วิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน      
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและส านัก/สถาบัน และครอบคลุมพันธกิจหรือบริบทของ
ส านัก/สถาบัน 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติหรือพัฒนาจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้
มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         
ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการ

จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยและส านัก/สถาบัน และครอบคลุม   
พันธกิจหรือบริบทของส านัก/สถาบัน 

 

1. แผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้
ของสถาบัน 

3. รายงานประชุมคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้
ของสถาบัน 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 

 

1. แผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้
ของสถาบัน 

3. รายงานประชุมคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้
ของสถาบัน 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู้ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

1. โครงการ/กิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติหรือพัฒนาจนเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์ อักษร  (explicit 
knowledge) 

 

1. โครงการ/กิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

1. รายงานประชุมคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้
ของสถาบัน 

2. แนวปฏิบัติที่ดี 
3. รายงานการน าแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติ

จริง 
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การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ระบบบริหารความเสี่ยง 
จ านวน.....ข้อ 

(ระบุข้อ) 
จ านวน......ข้อ 

(ระบุข้อ)     
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้ 27 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ปกีารศึกษา 2559 หน้า 36 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4  ระบบการบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 

กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของ 
ตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง 
และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้   
โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการปูองกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาส         
ในการเกิด เพ่ือปูองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารอง        
ต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเปูาหมายของสถาบันตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :     โทรศัพท์ : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์ : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของส านัก/สถาบันร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามพันธกิจ/
บริบทของส านัก/สถาบันจากตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรอืกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร

หลักสูตร  
- การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามพันธกิจ/บริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลการ
ประเมินต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการ น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านัก ไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
หมายเหตุ คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายใน

มหาวิทยาลัยในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย มี
ผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจาก
ความบกพร่องของส านัก/สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัย
เสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
 ส านัก/สถาบัน เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ 

เช่น เจ้าหน้าที่ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น 
หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. ส านัก/สถาบัน มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปูองกัน หรือมี

แผนรองรับเพ่ือลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้
ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปูองกัน) ของ
สถาบัน 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบ
ที่ได้  ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         
ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1. มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการหรือคณะท างาน

บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่ รับผิดชอบพันธกิจหลักของส านัก/
สถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. แผนบริหารความเสี่ยง 
3. คู่มือการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามพันธกิจหรือบริบทของ
ส านัก/สถาบัน 

1. แผนบริหารความเสี่ยง 
2. รายงานการบริหารความเสี่ยง 
3. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
4. สรุปรายงานการประชุม 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน   
ข้อ 2 

1. แผนการบริหารความเสี่ยง 
2. สรุปรายงานการประชุม 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

1. แผนบริหารความเสี่ยง 
2. คู่มือการบริหารความเสี่ยง 
3. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าส านัก                   
เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผล
การประเมินต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
2. รายงานการประชุมรายงานผลการติดตามการ

ด าเนินงานตามการบริหารความเสี่ยง 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าส านัก ไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

1. รายงานการประชุม 
2. แผนบริหารความเสี่ยง 
3. หลักฐานอ่ืนๆที่แสดงการน าข้อเสนอแนะมาปรับแผน 

 
การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร    
ความเสี่ยง 

จ านวน.....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน......ข้อ 
(ระบุข้อ)     
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการในปัจจุบันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
 ต้องมุ่งเน้นการพัฒนา โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และการพัฒนาขีด
 ความสามารถ (Capability) เพ่ือให้บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานได้
 อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัมนางานในหน้าที่อย่าง
 ต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยการพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท ์ : 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
 1. มีแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
  จุดแข็ง จุดอ่อน โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลัก หรือวัฒนธรรม 
  องค์กรของหน่วยงาน และครอบคลุมการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมี
  ประสิทธิภาพ 
 4. มีการประเมินผลส าเร็จของแผนบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 5. มีการน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการบริหารบุคลากรสาย               
  สนับสนุน  
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

1. มีแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน 
โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลัก 
หรือวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน และครอบคลุม
การพัฒนาทักษะที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
3. คู่มือการท าผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

1. แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
2. รายงานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
3. ผลการวิเคราะหก์ารพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างขวัญ
ก าลังใจเพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
2. รายงานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
3. รายงานการประชุม 

4. มีการประเมินผลส าเร็จของแผนบริหารและ
แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

1. แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
2. ผลการวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
3. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

5. มีการน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน  

1. ผลการวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
3.รายงานการประชุมรายงานผลการติดตามฯ 

 
การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
บุคลากรสายสนับสนุน 

จ านวน.....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน......ข้อ 
(ระบุข้อ)     

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นหน่วยงานบริการที่ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ ดังนั้นเพ่ือ
 ให้ผลการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงประเมินผล
 สะท้อนจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาจาก 5 ประเด็นหลัก ได้แก่  

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ หรือขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจด้านระยะเวลาของการให้บริการ 
5. ความพึงพอใจด้านผลการให้บริการโดยรวม 

 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  การแปลความหมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
 2. ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  การแปลความหมายถึง พึงพอใจมาก 
 3. ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  การแปลความหมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
 4. ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  การแปลความหมายถึง พึงพอใจน้อย 
 5. ค่าเฉลี่ย  0.00-1.50  การแปลความหมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.00-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5.00 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

ให้ผลการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการพิจารณาจาก 5 ประเด็นหลัก 
ได้แก่  
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ หรือขั้นตอนการ
 ให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความ
 สะดวก 
4. ความพึงพอใจด้านระยะเวลาของการให้บริการ 
5. ความพึงพอใจด้านผลการให้บริการโดยรวม 

ร าย ง านส รุ ป ผลกา รประ เมิ นค ว าม พึ งพอใ จ
ผู้รับบริการ ประจ าปีการศึกษา 2559  
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

  ค่าร้อยละ  
  …………… 

ค่าร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
คิดเป็น......................คะแนน 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 6 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้ 35 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ปกีารศึกษา 2559 หน้า 44 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
โดยสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
ด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เปูาประสงค์ และระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมิน
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
หน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้
มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :     โทรศัพท์  : 
ผู้ตัดเก็บข้อมูล  :     โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

 พันธกิจและพัฒนาการของส านัก/สถาบัน  และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 โดยคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารสูงสุดของส านัก/สถาบัน   
 3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ (พันธกิจและบริบท) ของส านัก/สถาบัน  

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 
 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงาน
 ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านัก/
 สถาบัน/มหาวิทยาลัย ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน 3) การ
 น าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านัก/
 สถาบัน ในปีถัดไป 

 5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผล
 ให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของส านัก/สถาบัน ทุก
 ตัวบ่งชี้ 

 6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจและ

 บริบทของส านัก/สถาบัน 
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 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างส านัก/
 สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
 พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1-2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7-8 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 
 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของส านัก/สถาบัน  และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านัก/
สถาบันประจ าปีการศึกษา 2559 

2.  ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการด้านการประกัน
คุณภาพของส านัก/สถาบัน   

3. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก/
สถาบัน   

4. แผนการประกันคุณภาพของส านัก/สถาบัน   
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการ

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น  โ ด ย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของส านัก/สถาบัน   

1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านัก/
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559  

2.  ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการด้านการประกัน
คุณภาพของส านัก/สถาบัน   

3. หน้าเว็บไซต์ 
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์  
   (พันธกิจและบริบท) ของส านัก/สถาบัน   

1. มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 

2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก/
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559  

3. รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของส านัก/สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) 
การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านัก/
สถาบัน/มหาวิทยาลัย ตามก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านัก/สถาบัน ในปีถัดไป 

1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านัก/
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559  

2. รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของส านัก/สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559 

3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2559 

4.รายงานสรุปผลการประเมินของส านัก/สถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

5. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านัก/สถาบัน 
6. แผนการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก/

สถาบัน 
5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของ
ส านัก/สถาบัน ทุกตัวบ่งชี้ 

1. รายงานสรุปผลการประเมินของส านัก/สถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

2. รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของส านัก/สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559 

3. แผนการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก/
สถาบัน 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ระบบสารสนเทศของส านัก/สถาบัน 
2. เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามพันธกิจและบริบทของ
ส านัก/สถาบัน 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของส านัก/สถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2559 

2. โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านการประกัน
คุณภาพ 

3. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ตามตัวบ่งชี้ 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างส านัก/สถาบัน 

และมีกิจกรรมร่วมกัน 

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 
2. โครงการ/กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ 
3. โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพออนไลน์ 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ ให้ หน่ วยงาน อ่ืนสามารถน า ไป ใช้
ประโยชน์ 

1. แนวปฏิบัติที่ดีของส านัก/สถาบัน 
2. งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. สารประชาสัมพันธ์ 
4. เว็บไซต์ 
5. เอกสารหลักฐานแสดงการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้

ประโยชน์ของหน่วยงาน 

หนา้ 38 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ปกีารศึกษา 2559 หน้า 47 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก    
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 7 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่ 3 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน ระดับส านัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งช้ีเฉพาะ ประกอบด้วยผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนอย่างน้อย 2           
 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
ส านักอธิการบดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้

ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น 
ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาใน
สถาบัน 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือ

ส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบันได้
ด าเนินการในปัจจุบัน  

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 
 
 
 
 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1  
ตัวบ่งชี้เฉพาะส านักอธิการบดี 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ

ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบัน
และโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา 
สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค ์

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษา    

ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้

ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบันได้
ด าเนินการในปัจจุบัน  

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
  

 
 
 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

    

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2  
ตัวบ่งชี้เฉพาะส านักอธิการบดี 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน   
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะ

โดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :     โทรศัพท์  : 
ผู้ตัดเก็บข้อมูล  :     โทรศัพท์  : 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1.  มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ

เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่

ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น 

และจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

4.  ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 ข้อ 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 เอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือนหรือแตกต่างหรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของ
สถาบันก็ได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และการรายงานการ
ด าเนินงานมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 1.  เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของ      
  สถานศึกษา 
 2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับ
  เอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา            
  สถาบัน 
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 3.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดง       
  ให้เห็นถึงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น 
  หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ก าหนดหรือผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการ      
  ด าเนินงานที่เกิดข้ึนจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับ
  การยอมรับ 
 4.  หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลใน                   
  ประเด็นที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร         
  หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบัน 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

  
 
 
 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่ ง ผลสะท้ อน เป็ น
เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
สถาบัน   

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3 
ตัวบ่งชี้เฉพาะส านักอธิการบดี 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมี

แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุน
วิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนา
สมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ

จัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(Visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัย/อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

หนา้ 47 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ปกีารศึกษา 2559 หน้า 56 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบันได้

ด าเนินการในปัจจุบัน  
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

 
 
 
 
 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร
บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค ์

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1  
ตัวบ่งชี้เฉพาะสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควร             

ค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของ               
กลุ่มเปูาหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และ
การบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการ
ประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ  และน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์
จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเปูาหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมี
ความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเปูาหมายที่ก าหนดใน   
ข้อ 1 

3. ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน 

4. ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน

หรือองค์การเปูาหมาย 
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบัน

ตามข้อ 2 โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของ
สถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบันได้
ด าเนินการในปัจจุบัน  

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
  

 
 
 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การบริการวิชาการแก่
สังคม 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2  
ตัวบ่งชี้เฉพาะสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 

 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6-7 ข้อ 
 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบันได้

ด าเนินการในปัจจุบัน  
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1  
ตัวบ่งชี้เฉพาะส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2  การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินภารกิจหลักทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
 จุดเน้นของสถาบันโดยให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายใน
 และภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกันด าเนินกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ศาสนา 
 ประเพณี และกิจกรรมอ่ืนๆอันเก่ียวข้องกับวิถีวัฒนธรรม 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  1. มีแผนการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
  2. มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
  3. มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยระดับจังหวัด 
  4. มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยระดับประเทศ 
  5. มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ 
  6. มีการรายงานผลด าเนินกิจกรรมสู่สาธารณชน 
  7. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุการด าเนินกิจกรรมต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบันได้

ด าเนินการในปัจจุบัน  
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
การสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2  
ตัวบ่งชี้เฉพาะส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  ระดับความส าเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  งานบริการ เป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา

ต้องมีการบริหารจัดการให้ผลการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ก่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการมีอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
 1. มีกระบวนการในการปฏิบัติงานทุกชิ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการด าเนินงาน      
  ตามกระบวนการที่ก าหนด 
 2. มีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้นอย่างเป็น

รูปธรรม  
 3. มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ วิธีการ ขั้นตอน และ          
  ระยะเวลาในการให้บริการ 
 4. มีการประเมินความส าเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 5. น าผลการประเมินฯไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมในการปฏิบัติงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบันได้

ด าเนินการในปัจจุบัน  
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ระดับความส าเร็จในการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1  
ตัวบ่งชี้เฉพาะส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทาง

กายภาพ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยี  และสิ่งอ านวยความ
สะดวก หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด 
หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล เพ่ือสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ฯลฯ  สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย 
โดยพิจารณาด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
 1. มีระบบ มีกลไกการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ 
 2. มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติงาน การด าเนินงาน 
 3. มีการประเมินกระบวนการ 
 4. มีการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการด าเนินงานจากผลการประเมิน 
 5. มีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบันได้

ด าเนินการในปัจจุบัน  
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทรัพยากรสารสนเทศที่
ให้บริการ 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2  
ตัวบ่งชีเ้ฉพาะส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. 
หรือThai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง 
คุณลักษณะของบัณฑิตระดับระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ.ระบ ุโดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามที่สถาบันก าหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจน
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีสภา/องค์กรวิชาชีพก าหนดเพ่ิมเติม 
หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพ่ิมเติม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ต้องท าการประเมิน
ครบทุกด้าน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :     โทรศัพท์  : 
ผู้ตัดเก็บข้อมูล  :     โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :   ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

     ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิง
 ปริมาณและในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จ          
 การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 แห่งชาติที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจาก
 ตัวอย่างแบบสอบถามที่เผยแพร่โดย สมศ. 

2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาท่ีรับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 
 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 
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3. ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยส านักงานคณะกรรมการ
 อุดมศึกษา  (สกอ.) 

4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 
 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         
ด าเนินการในปัจจุบัน 

เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 
 
 
 
 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี ตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติ   

  ค่าร้อยละ  
  …………… 

ค่าร้อยละของคุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
คิดเป็น......................คะแนน 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1  
ตัวบ่งช้ีเฉพาะส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หนา้ 60 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ปกีารศึกษา 2559 หน้า 69 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอก

เวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานั้น การนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้าง
รายได้เข้ามาประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยน
งานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :     โทรศัพท์  : 
ผู้ตัดเก็บข้อมูล  :     โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  
ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร 
 ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณอย่างน้อย
ร้อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจไม่ถึง  ร้อยละ 70 ของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ า โดยผลการส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 
2.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า 
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
5. จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
6. จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 
 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
X 100 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         
ด าเนินการในปัจจุบัน 

เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 
 
 
 
 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

บัณฑิตปริญญาตรีที่
ไ ด้ ง า น ท า ห รื อ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี   

ค่าร้อยละ  
…………… 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี   

คิดเป็น......................คะแนน 
  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2  
ตัวบ่งช้ีเฉพาะส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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บัณฑิตวิทยาลัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF: HEd. 
หรือThai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง 
คุณลักษณะของบัณฑิตระดับระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ.ระบ ุโดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามที่สถาบันก าหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจน
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีสภา/องค์กรวิชาชีพก าหนดเพ่ิมเติม 
หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพ่ิมเติม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ต้องท าการประเมิน
ครบทุกด้าน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :     โทรศัพท์  : 
ผู้ตัดเก็บข้อมูล  :     โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :   ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

     ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิง
 ปริมาณและในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จ 

การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 แห่งชาติที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจาก
 ตัวอย่างแบบสอบถามที่เผยแพร่โดย สมศ. 

2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาท่ีรับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 
 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 
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3. ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยส านักงานคณะกรรมการ
 อุดมศึกษา  (สกอ.) 

4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 
 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขยีนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         
ด าเนินการในปัจจุบัน 

เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 
 
 
 
 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาโท ตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติ   

  ค่าร้อยละ  
  …………… 

ค่าร้อยละของคุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
คิดเป็น......................คะแนน 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1  
ตัวบ่งช้ีเฉพาะบัณฑิตวิทยาลัย 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้      ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็น

ปัจจัยส าคัญของคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็น
ผู้น าทางความคิด ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การน าเสนอผลงาน มีทักษะใน
การวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

        ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นผลจาก
วิทยานิพนธ์หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปะนิพนธ์ โดยการ
เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการใน
ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะและต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer 
review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

      งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  ระดับชาติที่มีกอง
บรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

      งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับนานาชาติ ที่มี
กองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 ทั้งนี้ การส่งบทความ
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

     งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความ
จากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ( SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of science หรือฐานข้อมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.  
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :     โทรศัพท์  : 
ผู้ตัดเก็บข้อมูล  :     โทรศัพท์  : 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

 1. จ านวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปี
ตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ าหนักของบทความวิจัยแต่
ละชิ้น 

 2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงาน
หรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐานและค่าน้ าหนักของ
การเผยแพร่ผลงานแต่ละชิ้น 

 3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบัน 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 

                       จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 
X 100 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ผลงานของผู้ ส า เ ร็ จ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

  ค่าร้อยละ  
  …………… 

ค่าร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
คิดเป็น......................คะแนน 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2  
ตัวบ่งช้ีเฉพาะบัณฑิตวิทยาลัย 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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บทที่ 4 

ตัวบ่งชี้พัฒนา เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน ระดับส านัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ตัวบ่งช้ีพัฒนา ประกอบด้วยผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนที่สอดคล้องตาม
 ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ส านักอธิการบดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  ระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
 วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินงานตาม       
 พันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการ
 พัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ 
 มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องมีการพัฒนาการ
 ปฏิบัติงาน พันธกิจหรือบริบทของส านัก/สถาบัน เพ่ือให้การด าเนินงานของส านัก/
 สถาบัน เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่
 ถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยโดย
 ค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลง
 ของกระแสโลก  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
 1. มีระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของส านัก/สถาบัน  และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญด้านการพัฒนาการปฏิบัติงาน  
 3. มีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การควบคุม ติดตามการ

ด าเนินงาน และประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติงาน  
 4. มีการน าผลการพัฒนาการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้ หรือใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนา

ต่อยอด 
 5. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยเพ่ือการ

พัฒนาการปฏิบัติงาน 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบันได้

ด าเนินการในปัจจุบัน  
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

  
 
 
 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1 
ตัวบ่งช้ีพัฒนาส านักอธิการบดี 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถสานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :     โทรศัพท์  : 
ผู้ตัดเก็บข้อมูล  :     โทรศัพท์  : 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่

ก าหนดอย่างครบถ้ว 
นสมบูรณ์ 
3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติ    ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
หมายเหตุ  :   ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลใน
 ประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือ เชิดชู
 เกียรติ เป็นต้น ทั้งนี้ 1) คณะและสถาบันมีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภา
 สถาบัน 2) คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ และ3) กรณีที่คณะ
 ด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะและแสดงหลักฐานการ
 ด าเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         
ด าเนินการในปัจจุบัน 

เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
  

 
 
 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการพัฒนาตาม      
อัตลักษณ์ของสถาบัน 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ)   

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2 
ตัวบ่งช้ีพัฒนาส านักอธิการบดี 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในและภายนอกสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถานศึกษาระดับดุดมศึกษาเลือกด าเนินการ ๒ ประเด็น จากประเด็นชี้น าหรือ
แก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม 
จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ 
การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด 
ความฟุุมเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง 
ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง
แบบอย่างเป็นต้น 
ทั้งนี้ ประเด็นที่ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคม ที่สถานศึกษาเลือกด าเนินการ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :     โทรศัพท์  : 
ผู้ตัดเก็บข้อมูล  :     โทรศัพท์  : 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน  
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน  
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ด าเนินงานที่มีประโยชน์และ

สร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา มีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 
ที่ระบุวัตถุประสงค์และกลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาได้ด าเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมใน 
ด้านต่าง ๆ  

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง

คุณค่าต่อ 
สังคมจากการด าเนินงานของโครงการ 

5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 ข้อ 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

 
 
 
 
 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการชี้น า ปูองกัน 
หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3 (3.1) 
ตัวบ่งช้ีพัฒนาส านักอธิการบดี 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม ภายนอกสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถานศึกษาระดับดุดมศึกษาเลือกด าเนินการ ๒ ประเด็น จากประเด็นชี้น าหรือ

แก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม 
จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ 
การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด 
ความฟุุมเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง 
ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง
แบบอย่างเป็นต้น ทั้งนี้  ประเด็นที่ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคม ที่สถานศึกษาเลือก
ด าเนินการ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :     โทรศัพท์  : 
ผู้ตัดเก็บข้อมูล  :     โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ด าเนินงานที่มีประโยชน์และ

สร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา มีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 
ที่ระบุวัตถุประสงค์และกลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาได้ด าเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมใน 
ด้านต่าง ๆ  

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง

คุณค่าต่อ 
สังคมจากการด าเนินงานของโครงการ 

5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 
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เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 ข้อ 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบัน 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

 
 
 
 
 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการชี้น า ปูองกัน 
หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3 (3.2) 
ตัวบ่งช้ีพัฒนาส านักอธิการบดี 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อติดตามงานวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยให้แล้ว 
  เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันวิจัยและพัฒนา ควรมีการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือติดตามงานวิจัยที่ได้รับ
 ทุนอุดหนุนการวิจัยให้แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด ได้แก่ แหล่งทุน
 งบประมาณแผ่นดิน (วช.) งบประมาณกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้การ
 ด าเนินการวิจัยเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และสามารถด าเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จ
 ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสัญญารับทุนวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและการ
 วางแผนระดับสถาบันในการลดความเสี่ยงในการด าเนินงานวิจัยที่เสร็จล่าช้า และเพ่ือ
 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานระหว่างด าเนินงานวิจัย ตลอดจน
 สามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงระบบการติดตามให้มีประสิทธิภาพ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
  1.  มีการจัดท าแผนและขั้นตอนการติดตามงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยให้แล้ว
   เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในด าเนินการตามแผนและขั้นตอนการติดตามงานวิจัยที่      
   ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
  3. มีระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามแผนการ               
   ติดตาม 
  4. มีการติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัยเพ่ือ          
   พิจารณา 
  5. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาระบบ        
   และกลไกเพ่ือติดตามงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยให้แล้วเสร็จภายใน            
   ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         
ด าเนินการในปัจจุบัน 

เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 
 
 
 
 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาระบบและ
ก ล ไ ก เ พ่ื อ ติ ด ต า ม
ง า น วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ
ทุนอุดหนุนการวิจัยให้
แ ล้ ว เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่ก าหนด 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1 
ตัวบ่งช้ีพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2  การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันวิจัยและพัฒนา ควรมีการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
 ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยลงในวารสารวิชาการ ทั้งนี้ เพ่ือให้การตีพิมพ์เผยแพร่
 ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ                 
 จึงจ าเป็นที่จะต้องมีกระบวนการ ขั้นตอน และระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ที่สนับสนุน
 และส่งเสริมการตีพิมพ์เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและการ
 วางแผนระดับสถาบันในการลดความเสี่ยงในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีสัดส่วน
 ต่ออาจารย์ประจ า และเพ่ือติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจน
 สามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงระบบการติดตามให้มีประสิทธิภาพ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
  1. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
   ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
  2.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  3.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
  4.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร
   และมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  5.  มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาระบบ       
   และกลไกเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาระบบและ
กลไกเ พ่ือการตี พิมพ์ 
เ ผ ย แ พ ร่ ใ น
วารสารวิชาการ 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2 
ตัวบ่งช้ีพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรม
  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (สกอ.ภาคใต้ตอนล่าง) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันวิจัยและพัฒนา ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
 ตัดสินใจของแหล่งทุน “โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 ฐานราก (สกอ.ภาคใต้ตอนล่าง)” ซึ่งสอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน 
 เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
 ภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของ
 ผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการวิจัย และเพ่ือการติดตาม
 ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีประสิทธิภาพ เหมาะสมในการใช้
 ส าหรับบริหารจัดการงานวิจัย โดยประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ(Information System Plan) ที่สอดคล้องกับแผน

 ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (สกอ.ภาคใต้ตอนล่าง) 
  3.  มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัย 

 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (สกอ.ภาคใต้
 ตอนล่าง) 

  4.  มีการน าผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัย 
 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (สกอ.ภาคใต้
 ตอนล่าง) มาพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

  5.  มีการน าระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรม
 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (สกอ.ภาคใต้ตอนล่าง) จัดท าเป็นแนว
 ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         
ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 
 
 
 
 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศเพ่ือบริหาร
จั ด ก า ร ง า น วิ จั ย 
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนฐาน
ร า ก  ( ส ก อ . ภ า ค ใ ต้
ตอนล่าง) 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3 
ตัวบ่งช้ีพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีภารกิจในการสืบสาน อนุรักษ์และรวบรวมองค์ความรู้ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้  มีการด าเนินกิจกรรมด้านทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนงานด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ 
2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรม
 ภาคใต้ 
3. มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย 
5. มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
6. มีการน าผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 
7. มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานสู่สาธารณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิ ล ป ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
ภาคใต้ 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1 
ตัวบ่งช้ีพัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2  ระดับความส าเร็จในการบริหารงานเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ       
  ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีบทบาทหน้าที่เป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
 และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สิ่งแวดล้อม
 ธรรมชาติและศิลปกรรมได้รับการเอาใจใส่ดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 รวมทั้งให้การอบรมสร้างจิตส านึกแก่เยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ท้องถิ่น
 เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติศิลปกรรมท้องถิ่น
 จังหวัดสงขลา 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. มีการด าเนินงานตามแผนงานและจัดกิจกรรมการตามแผนที่ก าหนด 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงาน/กิจกรรม 
5. มีการรายงานผลการประเมินงาน 
6. มีการน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์และพัฒนาเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานในปี

ต่อไป 
7. มีการน าผลการด าเนินงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จใน
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
เ ค รื อ ข่ า ย อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดสงขลา 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2 
ตัวบ่งช้ีพัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  ประสิทธิภาพของการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ส านักวิทยบริการฯ มีภารกิจหลักที่มีความส าคัญต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ นั่นคือ 
 การจัดเตรียมให้มี การบริหารจัดการ การปรับปรุงพัฒนาระบบและการบริการ
 โครงข่ายอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ โดยผู้รับบริการคือ คณะ/หน่วยงานภายใน
 มหาวิทยาลัย  อาทิ เช่น  การติดตั้ ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก
 (Core/Distributed/Access Switch) การเชื่อมต่อและกระจายสัญญาณด้วยสายใย
 แก้วน าแสง (Fiber Optic) การรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบ
 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การบริหารจัดการความเร็วของการสื่อสารใน
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการให้บริการโปรแกรมประยุกต์
 บนอินเทอร์เน็ต การให้บริการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอ
 ภาค ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอต่อสัดส่วนปริมาณการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศของ
 ผู้รับบริการ นอกจากนี้แล้วการบริหารจัดการระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของส านัก
 คอมพิวเตอร์ยังค านึงถึงความมั่นคง (Stability) ปลอดภัย (Security) ความรวดเร็ว 
 (Speed) ความต่อเนื่องและความพร้อมใช้งาน (Availability) ภายใต้มาตรฐานและ
 กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
 (Compliance) เพ่ือให้การให้บริการดังกล่าวสามารถตอบสนองเปูาประสงค์ของ
 มหาวิทยาลัยที่ต้องการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการเรียน
 การสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และอ่ืนๆ ได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  มีแผนการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. มีการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
3. มีการประเมินการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้านความเร็ว  เสถียรภาพ  

ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ ระดับความปลอดภัย  
4. มีการประเมินความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บริการที่มีต่อ

การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ 
5. มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงให้บริการเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

 
 
 
 
 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ประสิทธิภาพของการ
ให้ บริ การ เครื อข่ าย
อิน เทอร์ เน็ ตภายใน
มหาวิทยาลัย 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1 
ตัวบ่งช้ีพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

หนา้ 87 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ปกีารศึกษา 2559 หน้า 96 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2  การพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  ทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย  หลากหลาย       
  และเพียงพอ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ส านักวิทยบริการฯ มีการสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดเพ่ืออ านวย
 ความสะดวกที่เอ้ือต่อนักศึกษา อาจารย์ แลบุคลากร เพ่ือสนับสนุนด้านเรียนการสอน 
 การวิจัยและการบริการวิชาการ เช่น แหล่งค้นคว้าข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี
 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา และสืบค้นข้อมูลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรืองาน
 บริการวิชาการ 
  บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็น       
 ภารกิจของส านักวิทยบริการฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพันธกิจ ซึ่งต้องสร้างระบบและ
 กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีแผนการพัฒนาห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ก้าวทันเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ด้านปฏิบัติ/ค้นคว้าตามอัธยาศัย 
2. มีการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ตามแผนการพัฒนาห้องสมุด 
3. มีการประเมินการให้บริการห้องสมุด ด้านการสื่อสาร/ให้การเรียนรู้ ทั้งด้าน

ปริมาณและคุณภาพ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ในแต่ละคณะ/หน่วยงาน 
4. มีการประเมินความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บริการที่มีต่อ

แหล่งเรียนรู้ที่จัดไว้ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณอย่างเป็นระบบ 
5. มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาและด าเนินการจัดหาทรัพยากร

และแหล่งเรียนรูที่ตอบสนองผู้ใช้บริการรวมทั้งการพัฒนา/ปรับปรุงการบริการ
ของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 

 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         
ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 
 
 
 
 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากร
สารสนเทศให้ทันสมัย  
ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ
เพียงพอ 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2 
ตัวบ่งช้ีพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ส านักวิทยบริการฯ มีการการบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่ง เพ่ือสนับสนุน
 ด้านเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ตลอดจนสร้างประโยชน์แก่
 ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ  และน ามา
 จัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคม
 อย่างต่อเนื่อง 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. ก าหนดเปูาหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเปูาหมายที่ก าหนด 
3. ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายได้รับการพัฒนา และมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
4. ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน

หรือองค์การเปูาหมาย 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การบริการวิชาการ 
แก่สังคม 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ)   

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3 
ตัวบ่งช้ีพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  ระบบสารสนเทศเพื่องานรับเข้านักศึกษาใหม่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีพันธกิจหลัก คือ การพัฒนาระบบงานรับเข้า
 นักศึกษามีการก าหนดเกณฑ์และคุณสมบัตินักศึกษาแรกเข้าให้ตรงตามความต้องการ
 ของหลักสูตร  ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ระบบการคัดเลือกและขั้นตอนที่เป็น
 มาตรฐาน ตรวจสอบได้ โปร่งใส  ชัดเจน และเป็นธรรม  
        ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ออกแนะแนวการศึกษาตลอดปี
 การศึกษาเพ่ือกระตุ้นผู้ที่สนใจสมัครให้ตัดสินใจมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  โดยใช้
 ระบบสารสนเทศในการด าเนินงานรับเข้านักศึกษาทั้งการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
 และข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับ  การรับสมัครนักศึกษา  การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการ
 คัดเลือกในรอบต่างๆ  และการรับรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้ได้
 นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหลักสูตร  
 และสามารถน าข้อมูลสารสนเทศการรับเข้านักศึกษาไปใช้ประโยชน์เพ่ือการวางแผนได้
 ต่อไป 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  มีนโยบายสนับสนุนในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และสู่การปฏิบัติใน

หน่วยงานเพ่ือให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลและมีฐานข้อมูลเป็นฐานเดียวกันและสามารถ
ก ากับติดตามได้ 

 2.  มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้านักศึกษา 

 3.  มีการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการรับเข้านักศึกษาที่เป็นปัจจุบัน  และน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

 4.  มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

 5.  มีการประเมินการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน  และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  เพ่ือร่วมกันพิจารณาน า
ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการรับเข้านักศึกษาในปีต่อไปได้ 

 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         
ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 
 
 
 
 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ระบบสารสนเทศเพ่ือ
งานรับเข้ านักศึกษา
ใหม ่

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1 
ตัวบ่งช้ีพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2  การสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา
  ของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  งานสหกิจศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ความส าคัญกับการ
บริหารงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบ โดยมีคณะ
กรรมอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการก ากับดูแล 
ประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
  2  มีการจัดท าแผนบริหารสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่าย 
  3.  มีการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ 
  4.  มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในการบริหารจัดการสหกิจ

 ศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  5.  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงระหว่างการประสานงานกับ

 สถานประกอบการและมหาวิทยาลัย และมีการประเมินโอกาสในการสร้าง
 เครือข่ายกับสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การสร้างเครือข่ายกับ
สถานประกอบการเพ่ือ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2 
ตัวบ่งช้ีพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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บัณฑิตวิทยาลัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  ระบบและกลไกการประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในคราวประชุมครั้งที่ 5/2553 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2553 โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังเป็นหน่วยงานกลางเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
  1. มีระบบและกลไกในการประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  2. มีการน าระบบและกลไกในการประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    

  ไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
  3. มีการประเมินกระบวนการในการประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  4. มีการปรับปรุงระบบและกลไกการประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการ
ประสานงานการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน.......ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1 
ตัวบ่งช้ีพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2  ร้อยละของผลงานวิทยานิพนธ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
 2558 โดยในระดับปริญญาโทได้แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก ซึ่งเป็นแผนการ
 ศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ และแผน ข ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่เน้น
 การศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ ซึ่ง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้จัดการศึกษาระดับปริญญาโทในแผน ก 2 คือ ท า
 วิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อย
 กว่า 12 หน่วยกิต โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา
 งานวิทยานิพนธ์ เพื่อผลักดันให้ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้น าไปใช้ประโยชน์ใน
 การพัฒนาท้องถิน่ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน   
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานวิทยานิพนธ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

  1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิทยานิพนธ์ที่น าไปใช้                      
   ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามสูตร 

 

 

 

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 
 

 
 

จ านวนผลงานวิทยานิพนธ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

จ านวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของผลงานวิทยานิพนธ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

50 
X 5 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         
ด าเนินการในปัจจุบัน 

เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 
 
 
 
 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้ อ ยล ะข อ งผ ล ง า น
วิทยานิพนธ์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  ค่าร้อยละ  
  …………… 

ค่าร้อยละของผลงานวิทยานิพนธ์
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
คิดเป็น......................คะแนน 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2 
ตัวบ่งช้ีพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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บทที่ 5 
ตัวบ่งชีพ้ัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน ระดับส านัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งชีพ้ัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน          
    สนับสนุนฯ ทีข่ับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 
    1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ส านักอธิการบดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนฯที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ     
  เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การด าเนินภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ
 เปูาประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานก าหนด และ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผลสะท้อนจากการด าเนินงาน ส่งผลต่อ
 การขับเคลื่อนในระดับมหาวิทยาลัย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน   
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานตามเปูาประสงค์ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

  1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานตามเปูาประสงค์ 

 

 

 

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

จ านวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ท่ีบรรลุเปูาหมาย 
 

จ านวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ตามยุทธศาสตร์ทั้งหมดของหน่วยงาน 
 

X 100 

ค่าร้อยละจากผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

100 
X 8 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         
ด าเนินการในปัจจุบัน 

เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 
 
 
 
 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวนบุคลากรสาย
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ส า ย
สนับสนุนฯที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและ     
เ ข้ า สู่ ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการ 

  ค่าร้อยละ  
  …………… 

ค่าร้อยละของจ านวนบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนฯที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ     
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
คิดเป็น......................คะแนน 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ส านักอธิการบดี ตัวบ่งช้ีที่ 1 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  จ านวนเงินงบประมาณวิจัยต่ออาจารย์ประจ าทีเ่พิ่มข้ึน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การด าเนินภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ
 เปูาประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานก าหนด และ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผลสะท้อนจากการด าเนินงาน ส่งผลต่อ
 การขับเคลื่อนในระดับมหาวิทยาลัย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน   
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานตามเปูาประสงค์ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

  1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานตามเปูาประสงค์ 

 

 

 

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบัน 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

 
 
 
 
 

 

จ านวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ท่ีบรรลุเปูาหมาย 
 

จ านวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ตามยุทธศาสตร์ทั้งหมดของหน่วยงาน 
 

X 100 

ค่าร้อยละจากผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

100 
X 8 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวนเงินงบประมาณ
วิจัยต่ออาจารย์ประจ า
ทีเ่พ่ิมขึ้น 

  ค่าร้อยละ  
  …………… 

ค่ า ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น เ งิ น
งบประมาณวิ จั ยต่ ออาจารย์
ประจ าทีเ่พ่ิมข้ึน 
คิดเป็น......................คะแนน 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวบ่งช้ีที่ 1 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2  จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของบุคลากรสายสนับสนุนฯ ที่เพิ่มข้ึน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การด าเนินภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ
 เปูาประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานก าหนด และ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผลสะท้อนจากการด าเนินงาน ส่งผลต่อ
 การขับเคลื่อนในระดับมหาวิทยาลัย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน   
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานตามเปูาประสงค์ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

  1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานตามเปูาประสงค์ 

 

 

 

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบัน 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

 
 
 
 
 

 

 

จ านวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ท่ีบรรลุเปูาหมาย 
 

จ านวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ตามยุทธศาสตร์ทั้งหมดของหน่วยงาน 
 

X 100 

ค่าร้อยละจากผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

100 
X 8 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ผลงานวิจัยที่ ได้รับการ
ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่ ข อ ง
บุคลากรสายสนับสนุนฯ 
ที่เพ่ิมข้ึน 

  ค่าร้อยละ  
  …………… 

ค่าร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ของบุคลากร
สายสนับสนุนฯ ที่เพ่ิมข้ึน 
คิดเป็น......................คะแนน 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวบ่งช้ีที่ 2 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3  จ านวนพื้นที่ชุมชนเป้าหมายได้รับการบูรณาการการบริการวิชาการกับการจัด         
  การเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การด าเนินภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ
 เปูาประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานก าหนด และ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผลสะท้อนจากการด าเนินงาน ส่งผลต่อ
 การขับเคลื่อนในระดับมหาวิทยาลัย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน   
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานตามเปูาประสงค์ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

  1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานตามเปูาประสงค์ 

 

 

 

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขยีนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบัน 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

 
 
 
 
 

 

จ านวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ท่ีบรรลุเปูาหมาย 
 

จ านวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ตามยุทธศาสตร์ทั้งหมดของหน่วยงาน 
 

X 100 

ค่าร้อยละจากผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

100 
X 8 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จ า น ว น พ้ื น ที่ ชุ ม ช น
เปูาหมายได้รับการบูร
ณ า ก า ร ก า ร บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร กั บ ก า ร จั ด         
การเรียนการสอน 

  ค่าร้อยละ  
  …………… 

ค่าร้อยละของจ านวนพ้ืนที่ชุมชน
เปูาหมายได้รับการบูรณาการการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร กั บ ก า ร จั ด         
การเรียนการสอน 
คิดเป็น......................คะแนน 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวบ่งช้ีที่ 3 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  จ านวนโครงการกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีส่วนร่วมกับ         
  เครือข่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การด าเนินภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ
 เปูาประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานก าหนด และ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผลสะท้อนจากการด าเนินงาน ส่งผลต่อ
 การขับเคลื่อนในระดับมหาวิทยาลัย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน   
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานตามเปูาประสงค์ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

  1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานตามเปูาประสงค์ 

 

 

 

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบัน 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

 
 
 
 

 

จ านวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ท่ีบรรลุเปูาหมาย 
 

จ านวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ตามยุทธศาสตร์ทั้งหมดของหน่วยงาน 
 

X 100 

ค่าร้อยละจากผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

100 
X 8 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร
กิจกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่
มีส่วนร่วมกับเครือข่าย
ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ 

  ค่าร้อยละ  
  …………… 

ค่าร้อยละของจ านวนโครงการ
กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ มี ส่ ว น ร่ ว ม กั บ
เครื อข่ ายทั้ ง ในประ เทศและ
ต่างประเทศ 
คิดเป็น......................คะแนน 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งช้ีที่ 1 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  จ านวนโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การด าเนินภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ
 เปูาประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานก าหนด และ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผลสะท้อนจากการด าเนินงาน ส่งผลต่อ
 การขับเคลื่อนในระดับมหาวิทยาลัย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน   
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานตามเปูาประสงค์ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

  1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานตามเปูาประสงค์ 

 

 

 

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบัน 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

 
 
 
 

 

จ านวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ท่ีบรรลุเปูาหมาย 
 

จ านวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ตามยุทธศาสตร์ทั้งหมดของหน่วยงาน 
 

X 100 

ค่าร้อยละจากผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

100 
X 8 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร
กิจกรรมที่ สนับสนุน
ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร
ร่วมกัน 

  ค่าร้อยละ  
  …………… 

ค่าร้อยละของจ านวนโครงการ
กิ จ ก ร ร ม ที่ ส นั บ ส นุ น ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรร่วมกัน 
คิดเป็น......................คะแนน 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งช้ีที่ 1 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การด าเนินภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ
 เปูาประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานก าหนด และ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผลสะท้อนจากการด าเนินงาน ส่งผลต่อ
 การขับเคลื่อนในระดับมหาวิทยาลัย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน   
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานตามเปูาประสงค์ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

  1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานตามเปูาประสงค์ 

 

 

 

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบัน 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

 
 
 
 
 

 

จ านวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ท่ีบรรลุเปูาหมาย 
 

จ านวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ตามยุทธศาสตร์ทั้งหมดของหน่วยงาน 
 

X 100 

ค่าร้อยละจากผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

100 
X 8 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้ อยละของผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษาที่ได้งานท า
ตรงสาขา 

  ค่ารอ้ยละ  
  …………… 

ค่าร้อยละของร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา 
คิดเป็น......................คะแนน 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานะเบียน ตัวบ่งช้ีที่ 1 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2  จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิ       
  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การด าเนินภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ
 เปูาประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานก าหนด และ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผลสะท้อนจากการด าเนินงาน ส่งผลต่อ
 การขับเคลื่อนในระดับมหาวิทยาลัย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน   
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานตามเปูาประสงค์ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

  1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานตามเปูาประสงค์ 

 

 

 

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบัน 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

 
 
 
 
 

 

จ านวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ท่ีบรรลุเปูาหมาย 
 

จ านวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ตามยุทธศาสตร์ทั้งหมดของหน่วยงาน 
 

X 100 

ค่าร้อยละจากผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

100 
X 8 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวนหลักสูตรที่ได้รับ
ก า ร รั บ ร อ ง แล ะขึ้ น
ทะเบียนหลักสูตรตาม
กรอบคุณวุฒิ ร ะดั บ    
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

  ค่าร้อยละ  
  …………… 

ค่าร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่
ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียน
หลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิระดับ    
อุดมศึกษาแห่งชาติ 
คิดเป็น......................คะแนน 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานะเบียน ตัวบ่งช้ีที ่2 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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บัณฑิตวิทยาลัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  จ านวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การด าเนินภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ
 เปูาประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานก าหนด และ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผลสะท้อนจากการด าเนินงาน ส่งผลต่อ
 การขับเคลื่อนในระดับมหาวิทยาลัย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน   
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานตามเปูาประสงค์ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

  1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานตามเปูาประสงค์ 

 

 

 

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบัน 
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

 
 
 
 
 

 

จ านวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ท่ีบรรลุเปูาหมาย 
 

จ านวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ตามยุทธศาสตร์ทั้งหมดของหน่วยงาน 
 

X 100 

ค่าร้อยละจากผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

100 
X 8 

หนา้ 116 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ปกีารศึกษา 2559 หน้า 125 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวนหลักสู ตรที่ มี
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา 

  ค่าร้อยละ  
  …………… 

ค่าร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คิดเป็น......................คะแนน 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย ตัวบ่งช้ีที่ 1 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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บทที่ 6 
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 
1.  ปก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  บทสรุปผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ระดับส านัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
(1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

 
 
 
 

ชื่อหน่วยงาน 
 

 
 

วันเดือนปีที่รายงาน 

บทสรุปผู้บริหาร 
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3.  ค าน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.  สารบัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
ควรประกอบด้วย 
1. วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับการ
 ตรวจประเมิน 
2. ตัวบ่งชี้คุณภาพที่จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
3. อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ลงชื่อ....................... 
(..............................) 

(ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน) 
วันเดือนปีที่รายงาน 

(ตรงกับหน้าปก) 

สารบัญ 
หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร 
ค าน า 
สารบัญ (หากมีสารบัญตาราง สารบัญภาพ ให้เรียงล าดับ) 
บทน า 
บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 
บทที่ 2 ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
บทที่ 3 สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาคผนวก 
บรรณานุกรรม 
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5.  บทน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.  ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บทน า 
(ไม่ควรเกินกว่า 10 หน้า) 

 
ควรประกอบด้วย 
1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
2. นโยบายการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
3.  ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
4.  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากผลการตรวจในปีที่ผ่านมา 
5.  การน าผลการด าเนินงานปีก่อนหน้ามาปรับปรุงในปีปัจจุบัน 
6.  แผนพัฒนาคุณภาพ 
 
 

บทที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 

1. ประวัติความเป็นมา 
2. ปรัชญา : ปณิธาน : วิสัยทัศน์ : พันธกิจ 
3. โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 
4. แผนยุทธศาสตร์/กลยทุธ์ ของหน่วยงาน 
5. สรุปข้อมูลพ้ืนฐานโดยสังเขปแบบตาราง 

- จ านวนบุคลากร 
- จ านวนเงิน (งบประมาณ) 
- จ านวนโครงการ 
- จ านวนผลงานวิจัย 
- จ านวนผลงานวิชาการ 

เป็นต้น 
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7.  ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  สรุปผลการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

เกริ่นน า   หน่วยงานมีการด าเนินงานการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้อะไรบ้าง 
 แยกเป็นก่ีประเภทตัวบ่งชี้ และมีจ านวนกี่ตัวบ่งชี้ 
รายงานผลการด าเนินงาน 
1. ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี ้ 
2. ตัวบ่งช้ีเฉพาะ ประกอบด้วยอย่างน้อย 2 ตัวบ่งชี้ 
3. ตัวบ่งช้ีพัฒนา ประกอบด้วยอย่างน้อย 2 ตัวบ่งชี้ 
4. ตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ 
หมายเหตุ  ท าจนครบทุก ตัวบ่งชี้ ที่ก าหนด โดยใช้แบบการรายงานเดียวกัน ตามคู่มือ
ฉบับนี้ ในบทที่ 2-5 

บทที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

เกริ่นน า   การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ ระดับส านัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้คุณภาพ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด และ
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ต่างๆ มีผลการ ด าเนินงานดังนี้ 
1. วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองระดับหน่วยงาน 
2. ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
3. ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามตัวบ่งชี้เฉพาะ 
4. ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามตัวบ่งชี้พัฒนา 
    เป็นต้น 
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9.  ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
ควรประกอบด้วย 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ข้อมูลอื่นๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
3. ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
(ควรใช้ตามแบบมาตรฐาน APA) 
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ภาคผนวก 
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นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

ระดับส านัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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1. ตั ว บ่ ง ชี้
พ้ืนฐาน 

1.1 แผนพัฒนาหน่วยงาน (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  
และแผนด าเนินการ) 

      

1.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร และ           
 ภาวะผู้น า 

      

1.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้       

 1.4 ระบบการบริหารความเสี่ยง         

 1.5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน       

 1.6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ       

 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       

 

2. ตัวบ่งชี้ 
  เฉพาะ 
 

2.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี        

2.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี       
2.3 การพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
 เอกลักษณ์ของสถาบัน 

      

2.4 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
 สร้างสรรค์ 

      

2.5 การบริการวิชาการแก่สังคม       

2.6 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม       

2.7 การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านศิลปะและ
 วัฒนธรรม 

      

2.8 ระดับความส าเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
 ปฏิบัติงานบริการ 

      

2.9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
 ให้บริการ   
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2. ตัวบ่งชี้ 
 เฉพาะ 
 (ต่อ) 

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

      

2.11 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

      

2.12 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท ตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

      

2.13 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์ เผยแพร่ 

      

 

3. ตัวบ่งชี้
พัฒนา 

   
 

3.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน       

3.2 การพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน       

3.3 ผลการชี้น า ปูองกันหรือแก้ปัญหาของสังคมภายในและ
 ภายนอกสถาบัน 

      

3.4 การพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือติดตามงานวิจัยที่ได้รับ
 ทุนอุดหนุนการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
 ก าหนด 

 

 

    

3.5 การพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
 วารสารวิชาการ 

      

3.6 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัย 
 โครงการวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี   
 สู่ชุมชนฐานราก (สกอ.ภาคใต้ตอนล่าง) 

  

 

   

  3.7 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้       

 3.8 ระดับความส าเร็จในการบริหารงานเครือข่ายอนุรักษ์
 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
 สงขลา 

      

 3.9 ประสิทธิภาพของการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 ภายในมหาวิทยาลัย 

      

 3.10 การ พัฒนาห้ องสมุ ด  แหล่ ง เ รี ยนรู้  ทรั พยากร
 สารสนเทศให้ทันสมัย หลากหลาย และเพียงพอ 

      

 3.11 การบริการวิชาการแก่สังคม       
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3. ตัวบ่งชี้
 พัฒนา  
 (ต่อ) 

3.12 ระบบสารสนเทศเพ่ืองานรับเข้านักศึกษาใหม่       

3.13 การสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนา
 ระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษาของ มหาวิทยาลัย 

      

3.14 ระบบและกลไกการประสานงานการจัดการศึกษา
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

      

3.15 ร้อยละของผลงานวิทยานิพนธ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
 การพัฒนาท้องถิ่น 

      

 

4. ตัวบ่งชี้
 พัฒนา 
 ยุทธศาสตร์     
 มหาวิทยาลยั 
 

4.1  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนฯ ที่
 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
 : ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่ 3 องค์กรเข้มแข็ง 
เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  
 : ข้อ 2 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มศีกัยภาพและสมรรถนะสูง 
ตัวช้ีวัดเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ  
 : จ านวนบคุลากรสายวิชาการ และสายสนบัสนุนฯทีไ่ดร้ับ 
  การพัฒนาศักยภาพ และเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
เปูาหมายวดัเป็นผลผลติ (O)   
 : 50 คน / ป ี

      

4.2 จ านวนเงินงบประมาณวิจัยต่ออาจารย์ประจ าทีเ่พ่ิมขึ้น 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย    
 : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นและ 
  พัฒนาองค์ความรู้สูส่ากล 
เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  
 : ข้อ 1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารจดัการ 
  งานวิจัยท่ีมีคุณภาพและสรา้งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
  บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปญัหาของ 
  สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
  และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
ตัวช้ีวัดเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ  
 : จ านวนเงินวิจัยไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านบาท 
เปูาหมายวดัเป็นผลผลติ (O)   
 : 1.4 ล้านบาท / ป ี
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4.ตัวบ่งชี้
 พัฒนา 
 ยุทธศาสตร์      
 มหาวิทยาลยั 
 (ต่อ) 

4.3  จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของ
บุคลากรสายสนับสนุนฯ ที่เพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
 : ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่ 3 องค์กรเข้มแข็ง 
เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  
 : ข้อ 2 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มศีกัยภาพและสมรรถนะสูง 
ตัวช้ีวัดเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ  
 : จ านวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนบัสนุนฯทีไ่ดร้ับ 
  การพัฒนาศักยภาพ และเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
เปูาหมายวดัเป็นผลผลติ (O)   
 : 10 คน / ป ี

      

4.4  จ านวนพ้ืนที่ชุมชนเปูาหมายได้รับการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย    
 : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดสู ่  
  ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  
 : ข้อที่ 1 เพือ่พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามความต้องการและ 
  การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ตัวช้ีวัดเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ  
 : จ านวนพื้นที่ชุมชนเปูาหมายได้รับการบูรณาการฯ 
เปูาหมายวดัเป็นผลผลติ (O)   
 : 3 ชุมชน / ปี 
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4.ตัวบ่งชี้
 พัฒนา 
 ยุทธศาสตร์      
 มหาวิทยาลยั 
 (ต่อ) 

4.5  จ านวนโครงการกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มีส่วนร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย    
 : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมทะนุบ ารุงและเผยแพร ่
  ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  
 : ข้อที่ 1 ประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยม ี
  ส่วนร่วมในการสืบสาน สรา้งสรรคภ์ูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
  อนุรักษ์ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาต ิ
ตัวช้ีวัดเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ  
 : จ านวนโครงการด้านการทะนุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
เปูาหมายวดัเป็นผลผลติ (O)   
 : 10 โครงการ / ป ี

      

4.6  จ านวนโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากร 
 ร่วมกัน 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
 : ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่ 3 องค์กรเข้มแข็ง 
เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  
 : ข้อ 6 ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุม้ค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตัวช้ีวัดเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ  
 : จ านวนโครงการทีส่นับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
เปูาหมายวดัเป็นผลผลติ (O)   
 : 2 โครงการ / ปี 
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4.ตัวบ่งชี้
 พัฒนา 
 ยุทธศาสตร์      
 มหาวิทยาลยั
 (ต่อ)  

4.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย    
 : ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 ผลติบณัฑิตที่มีคณุภาพเป็นที ่
  ต้องการของตลาดแรงงาน 
เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  
 : ข้อ 1 มหาวิทยาลัยสามารถผลติบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ 
  มาตรฐานตามความต้องการของประเทศและเพื่อรองรับ 
  การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
ตัวช้ีวัดเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ  
 : ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา 
เปูาหมายวดัเป็นผลผลติ (O)   
 : ร้อยละ 70 / ป ี

      

4.8 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย    
 : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  
 : ข้อ 1 คุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่าง 
  ต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัดเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ  
 : จ านวนหลักสตูรทีไ่ด้รบัการรบัรองและขึ้นทะเบยีนหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2552 
เปูาหมายวดัเป็นผลผลติ (O)   
 : 30 หลักสูตร/ ป ี
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4. ตัวบ่งชี ้
 พัฒนา 
 ยุทธศาสตร์      
 มหาวิทยาลยั
 (ต่อ) 

4.9  จ านวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย    
 : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบณัฑิตที่มีคณุภาพเป็นที ่
  ต้องการของตลาดแรงงาน 
เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  
 : ข้อ 3 มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาหลักสตูรระดับ 
  บัณฑิตศึกษาภาคปรกต ิ
ตัวช้ีวัดเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ  
 : จ านวนหลักสตูรที่มีนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาภาคปรกต ิ
เปูาหมายวดัเป็นผลผลติ (O)   
 : 3  หลักสูตร / ป ี
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