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คํานํา 

คูมือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางใน

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ใหสามารถนํากระบวนการปฏิบัติงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) คําจํากัด

ความ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่

เกี่ยวของ 6) ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

ผูจัดหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานและประโยชนแกผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ  
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 1 คูมือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา   

การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปนหนวยงานหนึ่งที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ  มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการวิจัยและบริการการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ  
รวมมือประสานงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เผยแพรและสงเสริมการวิจัยให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547  ซึ่งไดใหความสําคัญกับภารกิจการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังปรากฏในมาตรา 7 ความวา “ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน อุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู ภูมิปญญาของทองถิ่น  
สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง และยั่งยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการ
จัดการบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  
โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม  ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม ผลิตครูและ
สงเสริมวิทยฐานะครู และมาตรา 8 (8) ความวา ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดปรัชญา คือ “วิจยํ ปญญานํ พลํ  การวิจัยเปนพลังแหง
ปญญา”   โดยมีวิสัยทัศน  คือ  “หนวยงานที่ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสรางและ
พัฒนาองคความรูโดยเนนความเปนเลิศดานระบบการบริหารจัดการงานวิจัย สรางคานิยมแหงสังคม
อุดมปญญา ในอันที่จะกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย”  และมีพันธกิจหลัก 4 ประการ 
ไดแก  1)  เสริมสรางสมรรถนะดานงานวิจัยใหกับคณาจารยและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  2) สราง
องคความรูโดยใชกระบวนการวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชน  3)  สงเสริมและ
สนับสนุนใหคณาจารยสรางความรูดวยกระบวนการวิจัยเพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอน 4) จัดการ
ความรูเพ่ือการเผยแพรผลงานวิจัยสูการใชประโยชน  
 ในสวนของการดําเนินงานในฝายบริหาร จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 
1. วัตถุประสงค    
 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มีคุณภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน  สําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของในสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

2. ขอบเขตของกระบวนการ  
 คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ทั้งงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน งานดําเนินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการงานพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) โดยมี
รายละเอียดขอบเขตของแตละงาน ดังน้ี 
 2.1 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  2.1.1 เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการกับกองนโยบายและแผน 
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 2.1.2 กําหนดแนวทางการดําเนินการในตัวบงชี้ที่ไดรับมอบหมาย 
 2.1.3 จัดทําแบบฟอรมการเก็บขอมูล 
 2.1.4 ประชุมชี้แจงบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา และมอบหมายผูรับผิดชอบ
หลัก เพ่ืองายตอการติดตามขอมูลในการรายงานผลตอมหาวิทยาลัย 
 2.1.5 รวบรวมเอกสารเพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน 
 2.1.6 รายงานผลการดําเนินการในตัวบงชี้ที่รับผิดชอบตอกองนโยบายและแผน 
 2.1.7 จัดทําแผนผลักดันการดําเนินการตัวบงชี้ 
 2.1.8  รายงานผลการดําเนินการตามแผนผลักดัน (ตามรอบระยะเวลาที่กองนโยบายและ
แผนกําหนด) 
 2.1.9 รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานการประเมินตนเอง 
 2.1.10 เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 
 2.1.11 สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และหลักฐานประกอบการตรวจ
ประเมินใหกองนโยบายและแผน ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารและขอมูล 
 2.1.12 รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจําป 
 
 2.2 งานการดําเนินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการกับกองนโยบายและแผน 
 2.2.2 กําหนดแนวทางในการดําเนินการแตละตัวชี้วัด 
 2.2.3 ประชุมชี้แจงบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา และมอบหมายผูรับผิดชอบ
หลักและรวมพิจารณาแนวทางในการดําเนินการ  
 2.2.4 ประชุมชี้แจงหนวยงานเก่ียวกับการเก็บขอมูลและรายงานผลการดําเนินงาน 
ในฐานะหนวยงานเจาภาพหลักในการประสานขอมูลในตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย 
 2.2.5 รายงานผลการดําเนินการประจําเดือน 
   2.2.5.1 ตรวจสอบความถูกตองขอมูลรายงานผลการดําเนินการของ
หนวยงานกับของมหาวิทยาลัยผานระบบประเมินผล http://ssru.ac.th/ssruplan2010 และ
ประสานกับผูรับผิดชอบงาน ก.พ.ร. ของหนวยงาน 
   2.2.5.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินการประจําเดือนตามแบบฟอรมที่
กําหนด พรอมหลักฐานประกอบรายงานเสนอผูบริหารพิจารณา 
   2.2.5.3 รายงานผลการดําเนินการประจําเดือน (ทุกเดือน) และสงใหกับ
กองนโยบายและแผน 
  2.2.6 การดําเนินการในกรณีที่มตีัวชี้วัดที่เปนแบบสํารวจ 
   2.2.6.1 ออกแบบเคร่ืองมือการประเมินผลความเชื่อม่ันดานธรรมาภิบาลฯ
   2.2.6.2 แตงตั้งผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือและใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบหาความเที่ยงตรง 
   2.2.6.3 แจงจํานวนกลุมตัวอยางและใหหนวยงานประชาสัมพันธให
บุคลากรในสังกัดดําเนินการ 
   2.2.6.4 ดําเนินการสํารวจความเชื่อมั่นดานธรรมภิบาลฯ ของผูรับบริการ
และผูที่มีสวนไดสวนไดของมหาวิทยาลัย  (กรณีประเมินในระบบ Online สงขอมูลในสํานักวิทย
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บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นําแบบประเมินขึ้นเว็บไซตและประมวลผลขอมูลให กรณีประเมิน
โดยการแจกแบบประเมินใหกลุมตัวอยางนําแบบประเมินใหกับหนวยงานเพื่อแจกใหกลุมตัวอยางตอบ
แบบประเมินความเชื่อมั่นดานธรรมภิบาล) 
   2.2.6.5 กรณีประเมินในระบบ Online ประสานขอมูลกับสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประมวลขอมูลจํานวนผูตอบแบบประเมิน 
   2.2.6.6 งานประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิเคราะหผลการ
ประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและสงใหกับหนวยงานรับทราบ  
 2.2.7 จัดทําแผนผลักดันการดําเนินการตัวชี้วัด (กรณีที่การดําเนินการไมบรรลุ
เปาหมาย) 
 2.2.8 เผยแพรแผนผลักดันใหหนวยงานรับทราบเพ่ือดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 
 2.2.9  รายงานผลการดําเนินการตามแผนผลักดัน (ตามรอบระยะเวลาที่กองนโยบายและ
แผนกําหนด) 
 2.2.10 รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานประจําป 
 2.2.11 จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป... 
 2.2.12 สงรายงานผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปและ
หลักฐานประกอบการตรวจประเมินใหกองนโยบายและแผน ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
เอกสารและขอมูล 
 2.2.13 รับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป... 
 
 2.3 งานพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) 
  2.3.1 กองนโยบายและแผนแจงเกณฑพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศ (EdPEx) ทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบ 
  2.3.2 ศึกษาเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) 
  2.3.3  แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกร ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
  2.3.4 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ตรวจประเมินองคกรตามเกณฑฯ 
  2.3.5 จัดทําแผนพัฒนาองคกร ในประเด็นที่ไมผานการตรวจประเมิน 
  2.3.6 สงรายงานการประเมินตนเองและแผนพัฒนาองคกร ใหกองนโยบายและแผน 
  2.3.7 ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร 
  2.3.8 รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร (ตามรอบที่กําหนด) 
  2.3.9 รวบรวมเอกสารประกอบการรายงานผลการดําเนินการ 
  2.3.10 จัดทํารายงานผลการดําเนินการประจําป 
  2.3.11 สงรายงานผลการดําเนินการประจําปและหลักฐานประกอบการตรวจ
ประเมินใหกองนโยบายและแผน ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารและขอมูล 
  2.3.12 รับการตรวจประเมิน 
 
 



 

 4 คูมือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา   

3. คําจํากัดความ  
 การประกันคุณภาพ หมายถึง การดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน  
 แบบฟอรมการเก็บขอมูล หมายถึง เอกสารที่ จัดทําขึ้นเพ่ือเก็บขอมูลผลการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในตัวบงชี้น้ัน ๆ  
 แผนผลักดันการดําเนินการ หมายถึง กิจกรรมเพ่ือผลักดันใหการดําเนินการใน

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย โดย
จะตองกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการ 

 การพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) หมายถึง 
เกณฑตรวจประเมินผลการดําเนินการตามเกณฑ (EdPEx) 

 รายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง รายงานผลการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งรอบเดือนและรายงานที่เปนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  

 รายงานผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หมายถึง รายงานผลการ
ดําเนินงานผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําเดือนที่ผานการตรวจสอบความ
ถูกตองกับหนวยงานแลว และหมายรวมถึงรายงานผลการดําเนินงานประจําปที่ผานการตรวจสอบ
ความถูกตองแลว 

    

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
 กระบวนการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มี
ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติงานในกระบวนการ ดังน้ี 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ผูรับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  1. กองนโยบายและแผน มอบหมายผูรับผิดชอบหลักในการเปนเจาภาพหลัก

ในการประสานขอมูลในแตละตัวบงชี้ติดตามผล
การดํา เ นินการ/จัดประชุมเครือข ายประกัน
คุณภาพฯเพ่ือใหเจาภาพในการประสานขอมูล ได
แลกเปลี่ยนความรู  ปญหาและอุปสรรคการ
ดําเนินการรวมกับหนวยงานตาง ๆ 

  2. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลักดันใหก ารดํ า เนินการในตัวบ งชี้ที่ ได รับ
มอบหมายใหบรรลุเปาหมาย ติดตาม ตรวจสอบ
การดําเนินการ ใหความเห็นชอบรายงานผลการ
ดําเนินการ แผนผลักดันการดําเนินการ 

  3. คณะ/วิทยาลัย/สํานัก รายงานผลการดําเนินการ/เก็บขอมูลตาม
แบบฟอรมทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดให 

  4. งานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 1. สนับสนุนเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
รายงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ผูรับผิดชอบ 
2. รับการตรวจประเมิน ตอบขอซักถามกรณีที่
กรรมการมีขอสงสัย 

งานการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
1. กองนโยบายและแผน 1. มอบหมายผูรับผิดชอบหลักในการเปนเจาภาพ

ในการประสานขอมูล 
2. ติดตามใหหนวยงานดําเนินการตามหนาที่ที่
กําหนด 
3. ติดตามการดําเนินการในแตละรอบเพ่ือนําเสนอ
ผูบริหารตอไป 
4. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลที่
หนวยงานเจาภาพในการประสานขอมูลรายงานใน
แตละรอบ 
5. จัดประชุมเครือขาย ก.พ.ร. เพ่ือใหเจาภาพใน
การประสานขอมูล ไดแลกเปลี่ยนความรู ปญหา
และอุปสรรคการดําเนินการรวมกับหนวยงานตาง 
ๆ 

  2. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 1. ผลักดันใหการดําเนินการในตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
บรรลุเปาหมาย 
2. มอบหมายผูรับผิดชอบหลักของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
3. ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดฯ 
4. ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน 

  3. คณะ/วิทยาลัย/สํานัก 1. รายงานผลการดําเนินการประจําเดือนในระบบ 
http://ssru.ac.th/ssruplan2010 
2. สําเนาสงรายงานผลการดําเนินการประจําเดือน
ตอกองนโยบายและแผน 
3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล กรณีที่มีขอ
สงสัยหรือขอมูลไมตรงกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. สนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ ในตัวชี้วัดตามที่
หนวยงานเจาภาพรองขอเพ่ือใหผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

4. งานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 1. สนับส นุนเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
รายงาน 
2. รับการตรวจประเมิน ตอบขอซักถามกรณีที่
กรรมการมีขอสงสัย 
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ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ผูรับผิดชอบ 
งานพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) 
  1. กองนโยบายและแผน 1. มอบหมายผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการตาม

เกณฑ EdPEx 
2. ติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ 
3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่หนวยงานรายงาน 

 2. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  1. มอบหมายผูรับผิดชอบหลักของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2. ประชุมประเมินองคกรรวมกับอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองคกร (สถาบันวิจัยและ
พัฒนา) 
3. ตรวจสอบและใหความเห็นชอบแผนพัฒนา
องคกร 
4. ติดตาม ใหการดําเนินการเปนไปตามเกณฑฯ 

 3. งานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 1. สนับส นุนเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
รายงาน 
2. รับการตรวจประเมิน ตอบขอซักถามกรณีที่
กรรมการมีขอสงสัย 

 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เก่ียวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
  5.1.1 ดําเนินการตามหนาที่ที่กําหนด ครบถวน 
  5.1.2 ความครบถวน ถูกตองของขอมูลที่รายงาน 
  5.1.3 ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย 
  5.1.4 เอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงาน ถูกตอง ครบถวน 
  5.1.5 การบริหารงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
5.2.1 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําป... 
5.2.2 คูมือการปฏิบัติราชการประจําป... 
5.2.3 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 
5.2.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
5.2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
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6. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 
 
 

ขอกําหนดที่สําคัญ 

ที่มาของขอกําหนด 
ตรงกับความตองการ
ของผูรับบริการและผู

มีสวนไดเสีย 

สอดคลองกับ
ขอกําหนดดาน

กฎหมาย ระเบียบ/
ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

คํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ 

ความคุมคาและการ
ลดตนทุน 

1 .  ผ ล ก า ร ต ร ว จ
ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ กั น
คุณ ภ า พ ก ารศึ กษ า
ภายใน 

 
 

 
 

 
 

2 .  ผ ล ก า ร ต ร ว จ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิน ง านต าม คํ า
รั บ ร อ ง ก า รป ฏิ บั ติ
ราชการ 

 
 

 
 

 
 

3. จัดทํารายงานผล
การดําเนินการทันตาม
ระยะเวลาที่ กํ าหนด 
(EdPEx) 

 
 

 
 

 
 

 

7. กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure: QWP) 
   7.1.1 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   7.1.2 กระบวนการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
   7.1.3 กระบวนการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
(EdPEx) 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริหารงานทั่วไป
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา
บุคลากรสถาบันวิจัยและ

พัฒนาที่เกี่ยวของ
กองนโยบายและแผน จุดควบคุม (control item) เปาหมาย

1 ม.ค. 1 คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

1 ประชุมชี้แจงหนวยงานใน
การดําเนินการและ
รายละเอียดแบบฟอรมการ
เก็บขอมูล

1 รอยละหนวยงานที่เขารวม
ประชุมตอหนวยงานที่ทํา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งหมด

รอยละ 80

2

2 2 2 2

3 พ.ย.-พ.ค. 3 1. เอกสาร หลักฐานแตละ
องคประกอบกอบและตัว
บงชี้                              2.
 แบบฟอรมรายงานการ
ประเมินตนเอง SAR

3 มีรายงานผลการประเมิน
ตนเอง

3 จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในไดทันเวลาที่
กําหนด

 รอยละ 
100

4 พ.ค. 4 1. แฟมหลักฐาน
ประกอบการตรวจประเมิน
แตละองคประกอบและตัว
บงชี้

4 มีการตรวจสอบความถุ
กตองของหลักฐานตาม
รายงาน

4 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แฟมหลักฐานการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพภายใน

ระดับ 5

5 พ.ค. 5 1. รายงานการประเมิน
ตนเอง SAR                   
2.กําหนดการตรวจประเมิน

5 รับการตรวจประเมิน 5 ผลการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพภายใน

ระดับ ดี

ผูอนุมัติ
ตําแหนง
วันที่

เอกสารประกอบการประชุม

รอยละ 80

ตัวช้ีวัด (KQI) : ผลการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพภายใน (ระดับด)ี

พ.ย.-ต.ค. ขอมูลรายงานผลการ
ดําเนินการประจําเดือน
ของหนวยงาน

มีรายงานผลการดําเนินการ รอยละการรายงานผลการ
ดําเนินการตามระยะเวลาที่
กําหนด

ผังกระบวนการปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ขั้น
ตอ

น

เอกสารที่เกี่ยวของ ตัวช้ีวัด (kqi)

หนวยปฏิบัติงานหลัก (เปนเจาภาพ)

ระยะเวลา

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

แจงองคประกอบตัว
บงชี้

กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการและแบบฟอรม

การเก็บขอมูล

ตรวจสอบความถูก
ตอง

รวบรวมขอมูล เอกสาร 
หลักฐานแตละองคประกอบ

และตัวบงชี้

จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง SAR

สนับสนุนขอมูล เอกสาร 
หลักฐานแตละองคประกอบ

และตัวบงชี้

จัดทําแฟมเอกสารหลักฐาน 
แยกตามองคประกอบตัว

บงชี้

นัดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของ

รายงานและหลักฐาน

ตรวจสอบความถูกตองของ
รายงานและหลักฐาน

ขอเสนอแนะในการ
แกไข

ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง

รับการตรวจประเมิน

3

4

รับแจงองคประกอบตัว
บงชี้ฯ

ประชุมแจงบุคลากร
ภายในสํานัก

5

ประชุมชี้แจงหนวยงาน ใน
แนวทางการดําเนินการ 

วิเคราะหขอมูลเพ่ือรายงานผล
การดําเนินการประจําเดือน

ประสานหนวยงานเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตอง ตรงกันของขอมูล

รายงานผลการดําเนินการ
ประจําเดือน

2 รวบรวมและรานงาน
ผูบริหาร

1
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หนาท่ี 1

มหาวิทยาลัย งานบริหารงานทั่วไป
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา
บุคลากรสถาบันวิจัยและ

พัฒนาที่เกี่ยวของ
กองนโยบายและแผน จุดควบคุม (control item) เปาหมาย

1 ต.ค. 1 1. คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา                        2. 
คูมือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

1 แจงรายละเอียดตัวชี้วัดท่ี
ไดรับมอบหมายแกบุคลากร

1 รอยละบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีเขา
ประชุมตอบุคลากรท้ังหมด

รอยละ 80

2 ต.ค. 2 แบบฟอรมรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ

2 ตรวจสอบความถูกตองของ
รายงานผลการดําเนินการ
ของหนวยงาน

2 รอยละการรายงานผลการดําเนินการตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด

รอยละ 80

3 ต.ค.-ก.ย. 3 คูมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

3 วิเคราะหขอมูลเพื่อเขียน
รายงาน

3 ระดับ 5

4 มี.ค.,มิ.ย. 4 แบบฟอรมรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ

4 รายงานผลการดําเนินงาน
รอบ 12 เดือนตอผูบริหารให
รับทราบ

4 ระดับความสําเร็จในการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีกําหนด

ระดับ 5

5 ก.ย. 5 หลักฐานประกอบการ
ตรวจประเมิน

5 5 ผลการตรวจประเมิน (ตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ) ผานการตรวจ
ประเมิน

ผูอนุมัติ
ตําแหนง
วันที่

ตัวชี้วัด (KQI) : ผลการตรวจประเมินการดําเนินการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ (ผานการตรวจประเมิน)

ผังกระบวนการปฎิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ขั้น
ตอ

น การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ระยะเวลา เอกสารท่ีเกี่ยวของ ตัวช้ีวัด (kqi)

หนวยปฏิบัติงานหลัก (เปนเจาภาพ)

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
กอนการตรวจประเมิน

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการไดทันเวลาท่ีกําหนด

ตัวช้ีวัดที่ตองรับผิดชอบ
ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ
ภายในสถาบันวิจัยและ

พัฒนา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชุมช้ีแจงหนวยงาน

รวบรวมขอมูลเพ่ือเขียน
รายงาน

รวบรวม/วิเคราะหขอมูล

สนับสนุนขอมูล

เขียนรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการและหลักฐานประจําป

พิจารณา

สงรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ

รวบรวมและรายงาน
ผูบริหาร

กําหนดการตรวจประเมิน 

รับการตรวจประเมิน

แกไข

ผาน

1

3

4

5

กําหนดแนวทางดําเนินการและ
จัดเก็บขอมูล

ตรวจสอบหลักฐาน

วิเคราะหขอมูลเพ่ือรายงานผล
การดําเนินการประจําเดือน

ตรวจสอบขอมูลรายงานผลการ
ดําเนินการของหนวยงานจาก

รายงานผลการดําเนินการ
ประจําเดือน

รวบรวมและรายงานผูบริหาร
2
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กองนโยบายและผน งานบริหารงานทั่วไป
คณะอนุกรรมการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการ
องคกร

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา

บุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนาที่เกี่ยวของ

จุดควบคุม (control item) เปาหมาย

1 ต.ค. 1 คูมือคําอธิบายเกณฑ
คุณภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศ (EdPEx)

1 แจงรายละเอียดหมวดท่ี
ไดรับมอบหมายแก
บุคลากร

1 รอยละบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนาท่ีเขาประชุมตอบุคลากรท้ังหมด

รอยละ 80

2 พ.ย. 2 2 2 มีแผนพัฒนาองคกรท่ีผานการอนุมัติ
จากผูบริหาร

จํานวน 1 แผน

3 มี.ค.,มิ.ย. 3 3 3 ระดับ 5

4 ก.ย. 4 แบบฟอรมรายงานผล
การดําเนินงาน

4 รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปตอ
ผูบริหารใหรับทราบ

4 ระดับความสําเร็จในการรายงานผล
การดําเนินงานตามเวลาท่ีกําหนด

ระดับ 5

5 ก.ย. 5 คูมือคําอธิบายตัวชี้วัด 
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)

5 ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานกอนการตรวจ
ประเมิน

5 รอยละการผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพ

รอยละ 80

ผูอนุมัติ
ตําแหนง
วันที่

เกณฑคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ
 (EdPEx)

ประเมินองคกรตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษา
สูความเปนเลิศ (EdPEx)

ผังกระบวนการปฎิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx)

ขั้น
ตอ

น

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ระยะเวลา เอกสารท่ีเกี่ยวของ ตัวช้ีวัด (kqi)

แบบฟอรมรายงานผล
การดําเนินงาน

รายงานผลการ
ดําเนินการภายในเวลาท่ี
กําหนด

ระดับความสําเร็จของการรายงานผล
การดําเนินงานตามเวลาท่ีกําหนด

ตัวชี้วัด (KQI) : จัดทํารายงานผลการดําเนินงานได
ทันตามเวลาที่กําหนด (รอยละ 100)

แจงหมวดที่ตองรับผิดชอบ

รวบรวมขอมูลเอกสารที่

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนฯ

สงรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ

รวบรวม/รายงาน
ผูบริหาร

กําหนดการตรวจประเมิน
รายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปและหลักฐาน

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

สงรายงานผลการดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน และหลักฐาน

รวบรวม/รายงานผูบริหาร

ประชุมตรวจสอบเอกสาร
และซักซอมการตรวจ

ประเมิน

รับการตรวจประเมิน

สนับสนุนขอมูลรวบรวม/วิเคราะหขอมูล

แกไข

แกไข

ผาน

ผาน

3

4

5

ศึกษารายละเอียดเกณฑ

รวบรวมขอมูลหลักฐาน

ประชุมแจงผลการตรวจ
ประเมิน

ประชุมสํานักฯแจง
ผูเกี่ยวของ

1
แตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินองคกรตามเกณฑ

จัดทําแผนพัฒนาองคกร

เสนอผูบริหารใหความ

ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร

2

 11



 

 12 คูมือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา   

   
 

 
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 

รายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหมายถึง รายงานผลการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําเดือนและรายงานที่เปนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ที่ผานการ
ตรวจสอบความถูกตองกับหนวยงานแลว 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 

รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน 

1. รับแจงกําหนดการสงรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

ตุลาคม-กันยายน เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 

บันทึกขอความแจง
กําหนดการรายงานผลการ
ดําเนินการประจําเดือน 

2. รวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําเดือน 

ตุลาคม-กันยายน เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 

1. เอกสารที่เกี่ยวของในแต
ละตัวบงชี ้
2. แบบฟอรมการรายงาน
ผลการดําเนินการ 

3. ประสานหนวยงานตรวจสอบ
ความถูกตอง ตรงกันของขอมูล 

ตุลาคม-กันยายน เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป/คณะ,สํานัก

,วิทยาลัย 

- 

4. จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําเดือน 

ตุลาคม-กันยายน เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 

1. บันทึกขอความ 
2. รายงานผลการ
ดําเนินการประจําเดือน 

รายงานผลการดําเนินงานประจําป 
1. รับแจงขอมูลกําหนดการตรวจ
ประเมิน 

ตุลาคม-กันยายน เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 

บั น ทึ ก ข อ ค ว า ม แ จ ง
กําหนดการตรวจประเมิน
และกําหนดใหสงรายงาน
การประเมินตนเอง 

2. รวบรวมขอมูลจากผูเกี่ยวของ
เพ่ือจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง SAR 

ตุลาคม-กันยายน เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 

1. รายการเอกสารที่
เกี่ยวของ 
2. เอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวของ 

3. ประสานหนวยงานตาง ๆ ทั้ง
คณะ/วิทยาลัย/ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองตรงกันของขอมูล 

ตุลาคม-กันยายน เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป/คณะ,สํานัก

,วิทยาลัย 

- 

4. รวบรวมหลักฐานประกอบการ
ตรวจประเมิน 

ตุลาคม-กันยายน เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป/คณะ,สํานัก

,วิทยาลัย 

1. รายการหลักฐานเพ่ือ
ประกอบรายงานผลการ
ตรวจประเมิน 
2. หลักฐานประกอบการ
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
รายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

รายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหมายถึง รายงานผลการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําเดือนและรายงานที่เปนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ที่ผานการ
ตรวจสอบความถูกตองกับหนวยงานแลว 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 

ตรวจประเมิน 
5. นําสงรายงานการประเมิน
ตนเอง SAR และหลักฐาน
ประกอบการตรวจประเมิน 

กันยายน เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 

1. รายงานการประเมิน
ตนเอง SAR 
2. หลักฐานประกอบการ
ตรวจประเมิน 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
รายงานผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

รายงานผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหมายถึง รายงานผลการดําเนินการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําเดือน และรายงานผลการดําเนินการประจําปที่ผานการตรวจสอบความ
ถูกตองกับหนวยงานแลว 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 
รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน 

1. รับหนังสือแจงกําหนดการ
รายงานผลการดําเนินการ
ประจําเดือน 

ตุลาคม-กันยายน เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 

บันทึกขอความแจง
กําหนดการรายงานผล
การดําเนินการ
ประจําเดือน 

2. เตรียมขอมูลเพ่ือรายงานผล
การดําเนินการ 

ตุลาคม-กันยายน เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 

1. เอกสารที่เก่ียวของ
ในแตละตัวชี้วัด 
2. แบบฟอรมการ
รายงานผลการ
ดําเนินการ 

3. ประสานหนวยงานตรวจสอบ
ความถูกตอง ตรงกัน ของขอมูล 

ตุลาคม-กันยายน เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป/คณะ,สํานัก

,วิทยาลัย 

- 

4. จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําเดือน 

ตุลาคม-กันยายน เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 

1. บันทึกขอความ 
2. รายงานผลการ
ดําเนินการ
ประจําเดือน 

รายงานผลการดําเนินงานประจําป 
1. รับแจงขอมูลกําหนดการตรวจ
ประเมิน 

ตุลาคม-กันยายน เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 

บันทึกขอความแจง
กําหนดการตรวจ
ประเมินและกําหนดให
สงรายงานการ
ประเมินตนเอง 

2. รวบรวมขอมูลจากผูเก่ียวของ
เ พ่ื อ จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินการประจําป 

ตุลาคม-กันยายน เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 

1. รายการเอกสารที่
เกี่ยวของ 
2. เอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวของ 

3. ประสานหนวยงานตาง ๆ ทั้ง
คณะ/วิทยาลัย/ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองตรงกันของขอมูล 

ตุลาคม-กันยายน เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป/คณะ,สํานัก

,วิทยาลัย 

- 

4. รวบรวมหลักฐานประกอบการ ตุลาคม-กันยายน เจาหนาที่บริหารงาน 1. รายการหลักฐาน
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
รายงานผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

รายงานผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหมายถึง รายงานผลการดําเนินการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําเดือน และรายงานผลการดําเนินการประจําปที่ผานการตรวจสอบความ
ถูกตองกับหนวยงานแลว 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 

ตรวจประเมิน ทั่วไป/คณะ,สํานัก
,วิทยาลัย 

เพ่ือประกอบรายงาน
ผลการตรวจประเมิน 
2. หลักฐาน
ประกอบการตรวจ
ประเมิน 

5 .  นํ า ส ง ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินการประจําปและหลักฐาน
ประกอบการตรวจประเมิน 

กันยายน เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 

1. รายงานผลการ
ดําเนินการประจําป 
2. หลักฐาน
ประกอบการตรวจ
ประเมิน 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
รายงานผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประเมินองคกรตามเกณฑการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx)หมายถึง 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกรกลุม 1 ดานการนําองคกร การบริหารงานบุคคล
ตรวจประเมินองคกรในแบบฟอรมตามเกณฑตรวจประเมินผลการดําเนินการตามเกณฑ (EdPEx) เพื่อนําผล
การประเมินมาจัดทําแผนพัฒนาองคกรในประเด็นที่ไมผานการตรวจประเมิน 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 

1. รับหนังสือแจงเปนผูรับผิดชอบ
ในหมวดที่เกี่ยวของ 

ตุลาคม เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 

บันทึกขอความและตารางแสดง
รายละเอียดผูรับผิดชอบในแตละ
หมวด 

2. ตรวจสอบและยืนยันขอมูลที่
กองบริหารงานบุคคลไดรับ
มอบหมาย 

ตุลาคม เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 

รายละเอียดหมวดที่รับผิดชอบ 

3. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องคกร 

ตุลาคม สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองคกร ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

4. จัดทําราง การประเมินองคกร
ตามเกณฑ EdPEx เพ่ือให
คณะอนุกรรมการฯพิจารณา 

พฤศจิกายน เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 

ราง ผลการประเมินองคกรตาม
เกณฑ EdPEx 

5. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
ประเมินองคกรตามเกณฑ EdPEx 

พฤศจิกายน คณะอนุ
กรรมการฯ 

1. ระเบียบรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 
2 . ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ 

6. จัดทําแผนพัฒนาองคกร พฤศจิกายน คณะอนุ
กรรมการฯ 

ผลการประเ มินองคกรตาม
เกณฑ EdPEx 

7. เสนอแผนใหผูบริหารใหความ
เห็นชอบ 

ธันวาคม เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 

แผนพัฒนาองคกร ที่ผานการ
อนุมัติจากผูบริหาร 

8. ดําเนินการตามแผนพัฒนา
องคกร 

ธันวาคม-กันยายน สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาองคกร 

9. รายงานผลการดําเนินการ
ประจําป 

กันยายน สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สรุปรายงานผลการดําเนินการ
ตามเกณฑ EdPEx 
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 7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 
รหัส ชื่อแบบฟอรม 

QWF 1 แบบรายงานการประเมินตนเอง 
QWF 2 แบบฟอรมเก็บขอมูล 
QWF 3 แบบรายงานผลการดําเนินงาน 
QWF 4 ตัวอยาง แบบประเมินความความเชื่อม่ันดานธรรมาภิบาลฯ 

 

 7.4 เอกสารอางอิง 

  7.4.1 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   7.4.1.1 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   7.4.1.2 นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   7.4.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
  7.4.2 งานคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
   7.4.2.1 คูมือการปฏิบัติราชการ ประจําป… 
   7.4.2.2 คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป... 
  7.4.3 งานพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) 
   7.4.3.1 คูมือเกณฑพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปน
เลิศ (EdPEx) 
   7.4.3.2 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องคกร (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
    

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน (ระดับดี) 
 2. ผลการตรวจประเมินการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ผานการตรวจ
ประเมิน) 
 3. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานไดทันตามเวลาที่กําหนด (รอยละ 100) 
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9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ 

ตุลาคม ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของกระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน งานบริหารงานทั่วไป 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน งานบริหารงานทั่วไป 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการตอผูบังคับบัญชา
เพ่ือใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน งานบริหารงานทั่วไป 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ 
 

กันยายน งานบริหารงานทั่วไป 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปถัดไป ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการใหระบุเดือนที่ดําเนินการ 
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ภาคผนวก 
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 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.)

ตารางที่ 1 ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน

ขอ

1

2

3

4

5

6

7

8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําป

มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และ

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และรายงานผลตอ

ผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ 

เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ

มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัยไปสูทุกหนวยงานภายใน

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เกณฑมาตรฐาน คําอิบายผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน

มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย และไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ

ปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมมหาวิทยาลัย กรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

หนาที่ 1



ตัวบงชี้ที่ 1.5.1 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้อัตลักษณและตัวบงชี้เอกลักษณที่กําหนด (SSRU)

ตารางที่ 1 ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน

ลําดับที่ ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ หนวยนับ

1 จํานวนตัวบงชี้อัตลักษณและตัวบงชี้ ตัวบงชี้

1.1 ตัวบงชี้อัตลักษณ ตัวบงชี้

1.2 ตัวบงชี้เอกลักษณ ตัวบงชี้

2 จํานวนตัวบงชี้อัตลักษณและตัวบงชี้ ตัวบงชี้

2.1 ตัวบงชี้อัตลักษณ ตัวบงชี้

2.2 ตัวบงชี้เอกลักษณ ตัวบงชี้

3 รอยละของตัวบงชี้อัตลักษณและตัวบงชี้

เอกลักษณการบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้

3.1 ตัวบงชี้อัตลักษณ ตัวบงชี้

3.2 ตัวบงชี้เอกลักษณ ตัวบงชี้

ตารางที่ 2 รายละเอียดผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน

ลําดับ ตัวบงชี้ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย

อัตลักษณ

เอกลักษณ

หนาที่ 1



ขอ

1

2

3

4

5

6

7

มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ

บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนํา

ความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการ

สอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวของ

มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนถือปฏิบัติ

มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด

มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจให

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.)

มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ 

เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ

ตารางที่ 1 ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน

เกณฑมาตรฐาน คําอธิบายผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน



ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.)

ตารางที่ 1 ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน

ขอ

1

2

3

4

5

6

7

8

รายการหลักฐาน

มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 

อยางครบถวนทุกประเด็น

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการ

วิจัยหรืองานสรางสรรค ของมหาวิทยาลัย

มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรือสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิ

ปญญาทองถ่ิน หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนอง

ความตองการของทองถ่ินและสังคมและดําเนินการตามระบบ ที่

กําหนด

คําอธิบายผลการดําเนินงานเกณฑมาตรฐาน

มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย และดําเนินการ

ตามระบบที่กําหนด

 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการ

จัดการเรียนการสอน

มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและให

ความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา

มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนทุนวิจัยหรือ

งานสรางสรรค

มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัย



ตารางที่ 2 ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย (เกณฑขอ 3 )

สรุปจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

พัฒนาศักยภาพ จรรยาบรรณการวิจัย
ลําดับ ชื่อ-สกุล สังกัด

ประเภทการเขารวม
ว/ด/ป ท่ีเขารวม



ตารางที่ 1 ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน

ขอ

1

2

3

4

5

ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.)

 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน

 และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอก

หรือชุมชน

เกณฑมาตรฐาน คําอธิบายผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน

มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ

มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห

ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่

คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่

กําหนด

มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ



ตาราง 1 สรุปผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน  :  ดังนี้ 

ภายนอกสถาบัน

(บาท)

ภายในสถาบัน

(บาท)

เฉลี่ยตอคน คะแนนท่ีได

ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สกอ.)

หนวยงาน

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค

รวมเปนเงิน (บาท)
จํานวนอาจารยประจําท่ี

ปฏิบัติงานจริงท้ังหมด

รวม



ตาราง 2 รายละเอียดของผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน  :  ดังนี้ 

ภายนอก

สถาบัน

ภายใน

สถาบัน

ลําดับ ชื่ออาจารยท่ีมีผลงานวิจัย
หนวยงาน 

คณะ/วิทยาลัย
สาขาวิชา ชื่อผลงานวิจัย

จํานวนเงินสนุนงานวิจัย 

หนวยงานเจาของทุน เลขท่ีสัญญา



ตาราง 1 ขอมูลพ้ืนฐาน ระดับหนวยงาน  :  ดังน้ี 

จํานวนผลงาน 

(3)

ผลรวมถวง

นํ้าหนัก

(1)x(3)

จํานวน

ผลงาน

(4)

จํานวน

ผลงาน

(5)

0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติหรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI

0.50 มีการตีพิมพในวารสารระดับชาติที่มีชื่อ

ปรากฏอยูในประกาศของสมศ.

0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal

 Rank : www.scimagojr.com) โดย

วารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 หรือ

 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน 

subject category ที่ตีพิมพหรือมีการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศ

ของ สมศ.

ตัวบงชี้ที่ 4.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.5)

คานํ้าหนัก

(1)

ขอมูลพ้ืนฐาน (2) ผลการดําเนินงานตามปปฏิทิน

2554 2555 2556

ผลรวมถวงนํ้าหนัก

(1)x(4)

ผลรวมถวงนํ้าหนัก

(1)x(5)

ระดับคุณภาพงานวิจัย



1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ที่ปรากฏในฐานขอมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank : 

www.scimagojr.com) โดยวารสาร

นั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1

 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject 

category ที่ตีพิมพหรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI และ 

Scopus

0.25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับสถาบันหรือจังหวัด

0.50 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ

0.75 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับความรวมมือระหวางประเทศ

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน

รวมผลงานวิจัย

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค

รวมผลงานสรางสรรค

ผลรวมถวงนํ้าหนักงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

ตีพิมพหรือเผยแพร

จํานวนอาจารยประจํา

จํานวนนักวิจัยประจํา

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด



ตาราง 3 รายละเอียดของผลการดําเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย : ดังน้ี

งานวิจัย งานสรางสรรค ชาติ นานาชาติ

ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ

เผยแพร/แหลงท่ี

เผยแพร

วัน/เดือน/

ป ท่ีตีพิมพ
ลําดับ

ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีตีพิมพ

เผยแพร
ชื่อ-สกุล เจาของผลงาน

สังกัดคณะ/

วิทยาลัย
สาขาวิชา

ประเภทชิ้นงาน ระดับการตีพิมพ คาน้ําหนัก

งานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค



ตาราง 1 ขอมูลพ้ืนฐาน ระดับหนวยงาน  :  ดังนี้ 

2555 2556

1

2

3

4

5

6

ตัวบงชี้ที่ 4.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สมศ.6)

ลําดับที่ ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยนับ
ผลการดําเนินการ

2554

งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน

งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

ผลรวมจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปการศึกษา)(นับรวมที่ลาศึกษา

รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 



ตาราง 2 รายละเอียดของผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน : ดังนี้

งานวิจัย งานสรางสรรค ชาติ นานาชาติ

หมายเหตุ : 

ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม ดังนี้

(1) การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ

(2) การใชประโยชนในเชิงนโยบาย

(3) การใชประโยชนในเชิงพาณิชย

(4) การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ

ในกรณีที่ไมทราบวันที่งานดําเนินการเสร็จ หรือ วันที่นําไปใชประโยชน ใหระบุเปนวันที่ 1 ของเดือนนั้นๆ

ลําดับ ชื่องานวิจัย
ชื่อ-สกุล

เจาของผลงาน
สังกัดหนวยงาน สาขาวิชา

ประเภทชิ้นงาน ชื่อหนวยงานหรือ

องคกรท่ีนําไปใช

ประโยชน

ระดับของ

หนวยงาน

หรือองคกร

รายละเอียดของ

การนําไปใช

ประโยชน

วัน/เดือน/ป

นําไปใช

ประโยชน



ตารางที่ 1 ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน

ขอ

1

2

3

4

5

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.)

รายการหลักฐาน

มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด

เกณฑมาตรฐาน คําอธิบายผลการดําเนินงาน

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอน

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย

มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย



ตารางที่ 1 ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน

ขอ

1

2

3

4

5

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม  (สกอ.)

มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและ

ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและเผยแพรสู

สาธารณชน

มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง

วิชาการตอสังคม

มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ

กิจกรรมใหบริการทางวิชาการ

เกณฑมาตรฐาน คําอธิบายผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน

มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน

 หรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการ

จัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย

มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ 

หรือหนวยงานวิชาชีพ



ตาราง 1 ขอมูลพ้ืนฐาน ระดับหนวยงาน : ดังนี้

2554 2555

1 จํานวนโครงการบริการ

วิชาการที่นํามาใชพัฒนาการ

เรียนการสอน

2 จํานวนโครงการบริการ

วิชาการที่นํามาใชพัฒนาการ

วิจัย

3 จํานวนโครงการบริการ

วิชาการที่นํามาใชพัฒนาทั้ง

เรียนการสอนและการวิจัย

4 จํานวนโครงการบริการทาง

วิชาการทั้งหมด

5 รอยละของโครงการบริการ

วิชาการที่นํามาใชพัฒนาการ

เรียนการสอนและการวิจัย

ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนด

รอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.8)

ลําดับ ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยนับ
ผลการดําเนินงาน

2556



ตาราง 2 รายละเอียดของผลการดําเนินงาน : ดังนี้

ลําดับ เชื่อมโยงกับการ

เรียนการสอน

(ระบุชื่อรายวิชา)

เชื่อมโยงกับงานวิจัย

(ระบุชื่องานวิจัย)

บูรณาการการเรียน

การสอนและการวิจัย

ชื่อโครงการ ชื่อผูรับผิดชอบ หนวยงานผูรับผิดชอบ



ตารางที่ 1 ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน

ขอ

1

2

3

4

5

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.9)

มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/

องคกรมีควมเขมแข็ง

ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัต

ลักษณของคนในชุมชน และเอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเนื่อง

หรือยั่งยืน

เกณฑมาตรฐาน คําอธิบายผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวม

ของชุมชนหรือองคกร

บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80

ชุมชนหรืองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง



ตารางที่ 2 ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน (เกณฑขอ 2)

บรรลุ ไมบรรลุ

หมายเหตุ : 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการท่ีสงเสริมความเขมแข็งชุมชนหรือองคกรตามแผนบริการวิชาการ

ประจําปงบประมาณ 2556

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรหนวยงาน

โครงการ/

กิจกรรม
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

ผลการบรรลุตามเปาหมาย (/)

รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีสงเสริมความเขมแข็งชุมชนหรือ

องคกรท่ีบรรลุผลสําเร็จตามแผนบริการวิชาการ

รอยละของโครงการบริการวิชาการที่

สงเสริมความเขมแข็งชุมชนหรือองคกรที่

บรรลุผลสําเร็จตามแผนบริการวิชาการ
 =

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่สงเสริมความเขมแข็งชุมชนหรือองคกรที่บรรลุผลสําเร็จ

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่สงเสริมความเขมแข็งชุมชนหรือองคกรทั้งหมดตามแผนบริการวิชาการ
x 100



ตารางที่ 1 ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน

ขอ

1

2

3

4

5 ไดรับการยกยองระดับชาติและ /หรือนานาชาติ

มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในมหาวิทยาลัย

มีผลกระทบที่เกิดผลประโยชนและสรางคุณคาตอมหาวิทยาลัย

บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

เกณฑมาตรฐาน คําอธิบายผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน

ตัวบงชี้ท่ี 5.5 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในมหาวิทยาลัย  (สมศ.18.1)



ตารางที่ 2 ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน (เกณฑขอ 2)

บรรลุ ไมบรรลุ

หมายเหตุ : 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ท่ีชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม ภายในมหาวิทยาลัย ตามแผนบริการวิชาการ

ประจําปงบประมาณ 2556

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรหนวยงาน

โครงการ/

กิจกรรม
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

ผลการบรรลุตามเปาหมาย (/)

รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม 

ภายในมหาวิทยาลัย ท่ีบรรลุผลสําเร็จตามแผนบริการวิชาการ

รอยละของโครงการบริการวิชาการที่ชี้นํา 

ปองกัน หรือแกปญหาสังคม ภายใน

มหาวิทยาลัย ที่บรรลุผลสําเร็จตามแผน

บริการวิชาการ  =

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม

 ภายในมหาวิทยาลัยที่บรรลุผลสําเร็จ

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม

 ภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมดตามแผนบริการวิชาการ

x 100



ตารางที่ 1 ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน 

ขอ

1

2

3

4

5

มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน

มีผลกระทบที่เกิดผลประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม

ตัวบงท่ี 5.6 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอกมหาวิทยาลัย (สมศ.18.2)

เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80

ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ



ตารางที่ 2 ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน (เกณฑขอ 2)

บรรลุ ไมบรรลุ

หมายเหตุ : 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ท่ีชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม ภายนอกมหาวิทยาลัย ตามแผนบริการวิชาการ

ประจําปงบประมาณ 2556

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรหนวยงาน

โครงการ/

กิจกรรม
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

ผลการบรรลุตามเปาหมาย (/)

รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม 

ภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีบรรลุผลสําเร็จตามแผนบริการวิชาการ

รอยละของโครงการบริการวิชาการที่ชี้นํา 

ปองกัน หรือแกปญหาสังคม ภายนอก

มหาวิทยาลัย ที่บรรลุผลสําเร็จตามแผน

บริการวิชาการ  =

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม

 ภายนอกมหาวิทยาลัยที่บรรลุผลสําเร็จ

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม

 ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหมดตามแผนบริการวิชาการ

x 100



ตารางที่ 1 ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน

ขอ

1

2

3

4

5

6

7 สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ

ผูบริหารนําผล การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปน

รูปธรรม

ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อให

สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ

ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน

ของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสีย

ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่

มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย

 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการ ใหอํานาจ ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความ

เหมาะสม

ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ

ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกล

ยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงาน  และ

พัฒนามหาวิทยาลัย

เกณฑมาตรฐาน คําอธิบายผลการดําเนินงาน

ตัวบงชี้ที่ 7.1 :  ภาวะผูนําของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย (สกอ.)

รายการหลักฐาน

สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและ

มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา



ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยเรียนรู (สกอ.)

ตารางที่ 1 ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน

ขอ

1

2

3

4

5 มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา ที่เปนลาย

ลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อ

คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด

 4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

(explicit knowledge)

กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต และดาน   การวิจัยอยาง

ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1

เกณฑมาตรฐาน คําอธิบายผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน

มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัยอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย



ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)

ตารางที่ 1 ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน

ขอ

1

2

3

4

5

6

เกณฑมาตรฐาน คําอิบายผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน

มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ

มหาวิทยาลัย

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2

มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผน หรือวิเคราะหความ

เสี่ยงในรอบปถัดไป

มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน

มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

อยางนอยปละ 1 คร้ัง



ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.)

ตารางที่ 1 ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน

ขอ

1

2

3

4

5

6

7

มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได

มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน และความ

มั่นคงของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง

มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป ตามระเบียบและ

กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

เกณฑมาตรฐาน คําอธิบายผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน

มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย

 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนามหาวิทยาลัยและ

บุคลากร

มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 คร้ัง



ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

ตารางที่ 21ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน

ขอ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และ

ผูใชบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน

เกณฑมาตรฐาน คําอธิบายผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย

มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี การพัฒนา ผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้

มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ ทั้ง 9 องคประกอบ

มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน และมีกิจกรรม

รวมกัน

มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรให

หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน



ตัวบงชี้ที่ 9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ 15)

ตาราง 1 สรุปผลการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน  :  ดังนี้ 
ลําดับท่ี หนวยงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุ

 ไมบรรลุ

คะแนนท่ีได เอกสารหลักฐาน



ตัวชี้วัด 1.1.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน

ไตร

มาส 1

ไตร

มาส 2

ไตรมาส 

2 สะสม

ไตรมาส

 3 สะสม

ไตรมาส

 3

ไตรมาส

 4

ไตรมาส

 1

ไตรมาส

 2

ไตรมาส

 3

ไตร

มาส 4

ไตรมาส

 1

ไตร

มาส 2

ไตรมาส

 3

ไตร

มาส 4

1. คณะครุศาสตร

2. คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

3. คณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

4. คณะวิทยาการจัดการ

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. คณะศิลปกรรมศาสตร

7. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

8. วิทยาลัยสหเวชศาสตร

9. สํานักงานอธิการบดี

10. สํานักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

11. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

12. สถาบันวิจัยและพัฒนา

รอยละ

ความสําเร็จ

ของการ

เบิกจายเงิน

งบประมาณ

ตามแผน

(6)

(6) = (5)/4

หนวยงาน

(1)

วงเงิน

งบประมา

ณแผน

ดินท่ี

ไดรับ

ท้ังหมด

(2)

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่

มหาวิทยาลัย/หนวยงานเบิกจายแตละไตรมาส

(3)

วงเงินงบประมาณตามแผนการใช

จายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ในระบบ GFMIS/ERP แตละไตรมาส

(4)

รอยละการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ภาพรวมท่ีมหาวิทยาลัย/หนวยงานเบิกจาย

แตละไตรมาส

(5) = (3)/(4)*100

 รอบ 6 เดือน   รอบ 7 เดือน รอบ 8 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 10เดือน รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน



ไตร

มาส 1

ไตร

มาส 2

ไตรมาส 

2 สะสม

ไตรมาส

 3 สะสม

ไตรมาส

 3

ไตรมาส

 4

ไตรมาส

 1

ไตรมาส

 2

ไตรมาส

 3

ไตร

มาส 4

ไตรมาส

 1

ไตร

มาส 2

ไตรมาส

 3

ไตร

มาส 4

รอยละ

ความสําเร็จ

ของการ

เบิกจายเงิน

งบประมาณ

ตามแผน

(6)

(6) = (5)/4

หนวยงาน

(1)

วงเงิน

งบประมา

ณแผน

ดินท่ี

ไดรับ

ท้ังหมด

(2)

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่

มหาวิทยาลัย/หนวยงานเบิกจายแตละไตรมาส

(3)

วงเงินงบประมาณตามแผนการใช

จายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ในระบบ GFMIS/ERP แตละไตรมาส

(4)

รอยละการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ภาพรวมท่ีมหาวิทยาลัย/หนวยงานเบิกจาย

แตละไตรมาส

(5) = (3)/(4)*100

13. สํานักงานวิทยาเขต

14. ศูนยการศึกษา

วิจัยดานสุขภาพการ

ทองเที่ยวและการ

โรงแรมและที่พํานัก

ระยะยาว ณ อุทยาน

แหงชาติน้ําตกหงาว 

จ.ระนอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สูตรการคํานวณ :

X1 , X2 , X3 , X4 = ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจายแตละไตรมาส

Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระบบ GFMIS/ERP แตละไตรมาส



ตัวชี้วัด  1.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม

1. คณะครุศาสตร

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4. คณะวิทยาการจัดการ

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. คณะศิลปกรรมศาสตร

7. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

8. วิทยาลัยสหเวชศาสตร

9. สํานักงานอธิการบดี

10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

12. สถาบันวิจัยและพัฒนา

13. สํานักงานวิทยาเขต

14. ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเที่ยว

และการโรงแรมและที่พํานักระยะยาว ณ อุทยาน

แหงชาติน้ําตกหงาว จ.ระนอง

รวม

หนวยงาน

(1)

เงินงบประมาณรายจาย

ภาพรวมที่เบิกจาย

(2)

วงเงินงบประมาณ

รายจายภาพรวมที่ไดรับ

(3)

รอยละความสําเร็จของการเบิก

จายเงินงบประมาณภาพรวม

(4)= (2)/(3)*100

 รอบ 6 เดือน   รอบ 7 เดือน รอบ 8 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 10เดือน รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน รอบ 6 เดือน   รอบ 7 เดือน รอบ 8 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 10เดือน รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน



ตัวชี้วัด  1.1.5 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อ

ใหม

13)   สํานักงานอธิการบดี

14)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

16)   สถาบันวิจัยและพัฒนา

17)   สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ

เรียนรูทางอิเล็กทรอนิคส

18)   สํานักงานวิทยาเขต

19)   สํานักทรัพยสินและรายได

20)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

21)   ศูนยภาษา

22)   หนวยตรวจสอบภายใน

23)  ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเที่ยวและ

การโรงแรมและที่พํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติ 

 น้ําตก  หงาว   จ.ระนอง

หมายเหตุ :

เกณฑการใหคะแนน  

ระดับ 1 มีการเขารับการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการประเมินองคกรดวยตนเอง

ระดับ 2 มีการจัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) ของหนวยงาน

ระดับ 3 จัดทําแผนดําเนินการและจัดทําโครงรางองคกร (OP)

ระดับ 4 มีการจัดทํารายงานตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)

ระดับ 5 ไดรับตรวจการประเมินรายงานจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งข้ึน

หนวยงาน คะแนนตัวชี้วัด

ระดับผลการดําเนินงาน

 รอบ 6 เดือน   รอบ 7 เดือน รอบ 8 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 10เดือน รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน



ตัวชี้วัด  1.1.6 ระดับความเชื่อม่ันดานธรรมาภิบาลของนิสิต นักศึกษา และผูเกี่ยวของตอสถาบัน

หนวยงาน ระดับความเชื่อม่ัน

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

13)   สํานักงานอธิการบดี

14)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

16)   สถาบันวิจัยและพัฒนา

17)   สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิคส

18)   สํานักงานวิทยาเขต

19)   สํานักทรัพยสินและรายได

20)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

21)   ศูนยภาษา

22)   หนวยตรวจสอบภายใน

23)    ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเที่ยวและการโรงแรมและที่พํานักระยะยาว 

       ณ อุทยานแหงชาติ  น้ําตกหงาว จ.ระนอง

 รอบ 6 เดือน   รอบ 7 เดือน รอบ 8 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 10เดือน รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน



ตัวชี้วัด  1.1.7 รอยละความสําเร็จของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (หนวยงาน)

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

      12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

      13)  ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเที่ยวและการ   

              โรงแรมและที่พํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติ  

น้ําตกหงาว          จ.ระนอง

หมายเหตุ     เกณฑการใหคะแนน

ระดับ 1 มีการดําเนินการไดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับครบทุกกิจกรรมและบรรลุตามเปาหมาย  รอยละ 60

ระดับ 2 มีการดําเนินการไดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับ  รอยละ   70

ระดับ 3 มีการดําเนินการไดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับ  รอยละ   80

ระดับ 4 มีการดําเนินการไดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับ  รอยละ   90

ระดับ 5 มีการดําเนินการไดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับ  รอยละ   100

หนวยงาน
คะแนนตัวชี้วัด

ระดับผลการดําเนินงาน

 รอบ 6 เดือน   รอบ 7 เดือน รอบ 8 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 10เดือน รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน



ตัวชี้วัด  1.1.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองคกร

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

13)   สํานักงานอธิการบดี

14)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

16)   สถาบันวิจัยและพัฒนา

17)   สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูทาง

อิเล็กทรอนิคส

      18)  ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเที่ยวและการโรงแรมและที่ 

       พํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว  จ.ระนอง

หมายเหตุ :

เกณฑการใหคะแนน  

ระดับ 1 มีการเขารับการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการประเมินองคกรดวยตนเอง

ระดับ 2 มีการจัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) ของหนวยงาน

ระดับ 3 จัดทําแผนดําเนินการและจัดทําโครงรางองคกร (OP)

ระดับ 4 มีการจัดทํารายงานตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)

ระดับ 5 ไดรับตรวจการประเมินรายงานจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งข้ึน

หนวยงาน คะแนนตัวชี้วัด

ระดับผลการดําเนินงาน

 รอบ 6 เดือน   รอบ 7 เดือน รอบ 8 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 10เดือน รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน



ตัวชี้วัด 1.1.10 ระดับความสําเร็จของการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

     12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

13)   สํานักงานอธิการบดี

14)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

16)   สถาบันวิจัยและพัฒนา

17)   สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิคส

18)   สํานักงานวิทยาเขต

19)   สํานักทรัพยสินและรายได

20)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

21)   ศูนยภาษา

22)   หนวยตรวจสอบภายใน

      23)  ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเที่ยวและการโรงแรมและที่

พํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติ  น้ําตกหงาว จ.ระนอง

หมายเหตุ

เกณฑการใหคะแนน

ระดับ 1 มีการดําเนินการไดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับครบทุกกิจกรรมและบรรลุตามเปาหมาย  รอยละ 60

ระดับ 2 มีการดําเนินการไดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับ  รอยละ   70

ระดับ 3 มีการดําเนินการไดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับ  รอยละ   80

ระดับ 4 มีการดําเนินการไดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับ  รอยละ   90

ระดับ 5 มีการดําเนินการไดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับ  รอยละ   100

หนวยงาน คะแนนตัวชี้วัด

ระดับผลการดําเนินงาน

 รอบ 6 เดือน   รอบ 7 เดือน รอบ 8 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 10เดือน รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน



ตัวชี้วัด  1.1.11 คุณภาพของมหาวิทยาลัยจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

13)   สํานักงานอธิการบดี

14)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

16)   สถาบันวิจัยและพัฒนา

17)   สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ

เรียนรูทางอิเล็กทรอนิคส

18)   สํานักงานวิทยาเขต

19)   สํานักทรัพยสินและรายได

20)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

21)   ศูนยภาษา

22)   หนวยตรวจสอบภายใน

23)   ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเที่ยวและ

การโรงแรมและที่พํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติ

น้ําตกหงาว จ.ระนอง

หนวยงาน

คะแนนผลการประเมินคุณภาพการคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป

การศึกษา 2555 จําแนกตามองคประกอบ
คะแนนรวม ระดับคุณภาพ

 รอบ 6 เดือน   รอบ 7 เดือน รอบ 8 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 10เดือน รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน



ตัวชี้วัด  1.1.12 จํานวนองคความรูที่นําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์

หนวยงาน

จํานวนองคความรูที่

นําไปใชประโยชนในการ

ปฏิบัติงานจนเกิดผล

สัมฤทธิ์

รายชื่อองคความรูที่นําไปใชประโยชนในการ

ปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

13)   สํานักงานอธิการบดี

14)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

16)   สถาบันวิจัยและพัฒนา

17)   สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูทาง

อิเล็กทรอนิคส18)   สํานักงานวิทยาเขต

19)   สํานักทรัพยสินและรายได

20)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

21)   ศูนยภาษา

22)   หนวยตรวจสอบภายใน

23)   ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเที่ยวและการโรงแรมและ

ที่พํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว จ.ระนอง

 รอบ 6 เดือน   รอบ 7 เดือน รอบ 8 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 10เดือน รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน



ตัวชี้วัด  1.1.13 ระดับความสําเร็จของการสรางภาพลักษณเพ่ือความเปนเลิศ (Image for Excellence)

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

      12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

13)   สํานักงานอธิการบดี

14)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

16)   สถาบันวิจัยและพัฒนา

17)   สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูทาง

อิเล็กทรอนิคส

18)   สํานักงานวิทยาเขต

19)   สํานักทรัพยสินและรายได

20)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

21)   ศูนยภาษา

22)   ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเที่ยวและการ

โรงแรมและที่พํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว จ.

ระนอง

หมายเหตุ

เกณฑการใหคะแนน

ระดับ 1 มีการดําเนินการไดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับครบทุกกิจกรรมและบรรลุตามเปาหมาย  รอยละ 60

ระดับ 2 มีการดําเนินการไดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับ  รอยละ   70

ระดับ 3 มีการดําเนินการไดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับ  รอยละ   80

ระดับ 4 มีการดําเนินการไดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับ  รอยละ   90

ระดับ 5 มีการดําเนินการไดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับ  รอยละ   100

หนวยงาน คะแนนตัวชี้วัด
ระดับผลการดําเนินงาน

 รอบ 6 เดือน   รอบ 7 เดือน รอบ 8 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 10เดือน รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน



หนวยงาน มหาวิทยาลัย

1) คณะครุศาสตร
2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4) คณะวิทยาการจัดการ
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6) คณะศิลปกรรมศาสตร
7)  บัณฑิตวิทยาลัย
8)  วิทยาลัยนานาชาติ
9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร
12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม
13)   สํานักงานอธิการบดี
14)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
16)   สถาบันวิจัยและพัฒนา
17)   สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิคส
18)   สํานักงานวิทยาเขต
19)   สํานักทรัพยสินและรายได
20)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
21)   ศูนยภาษา
22)   หนวยตรวจสอบภายใน

     23)   ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเท่ียวและการโรงแรมและท่ี

พํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว จ.ระนอง

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีมีตอระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลหนวยงาน

ตัวชี้วัด 1.2.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

คําอธิบายความกาวหนาโดยยอ

 รอบ 6 เดือน   รอบ 7 เดือน รอบ 8 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 10เดือน รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน



ตัวชี้วัด 1.2.5 ระดับความผาสุกและผูกพันของบุคลากรที่มีตอมหาวิทยาลัย

หนวยงาน มหาวิทยาลัย

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

13)   สํานักงานอธิการบดี

14)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

16)   สถาบันวิจัยและพัฒนา

17)   สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิคส

18)   สํานักงานวิทยาเขต

19)   สํานักทรัพยสินและรายได

20)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

21)   ศูนยภาษา

22)   หนวยตรวจสอบภายใน

23) ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเท่ียวและการโรงแรมและท่ีพํานัก

ระยะยาว ณ อุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว จ.ระนอง

ระดับความผาสุกและผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอ

มหาวิทยาลัยหนวยงาน คําอธิบายความกาวหนาโดยยอ

 รอบ 6 เดือน   รอบ 7 เดือน รอบ 8 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 10เดือน รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน



ตัวชี้วัด 1.3.1 ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตของประชาคม

หนวยงาน มหาวิทยาลัย

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและส่ือใหม

13)   สํานักงานอธิการบดี

14)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

16)   สถาบันวิจัยและพัฒนา

17)   สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรูทาง

อิเล็กทรอนิคส

18)   สํานักงานวิทยาเขต

19)   สํานักทรัพยสินและรายได

20)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

21)   ศูนยภาษา

22)   หนวยตรวจสอบภายใน

23)   ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเท่ียวและการโรงแรมและท่ี

พํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว จ.ระนอง

หนวยงาน

ระดับความพึงพอใจของตอคุณภาพชีวิตของ

ประชาคม
คําอธิบายความกาวหนาโดยยอ

 รอบ 6 เดือน   รอบ 7 เดือน รอบ 8 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 10เดือน รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน



ประจําเดือน.....................

ตัวชี้วัด :  2.1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ การจัดกิจกรรม การใหคําปรึกษา และขอมูลขาวสารศิษยเกา และชุมชน*4

คําอธิบายความกาวหนาโดยยอ

หนวยงาน มหาวิทยาลัย

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อ

ใหม13)   สํานักงานอธิการบดี

14)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

16)   สถาบันวิจัยและพัฒนา

17)   สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ

เรียนรูทางอิเล็กทรอนิคส

18)   สํานักงานวิทยาเขต

19)   สํานักทรัพยสินและรายได

20)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

21)   ศูนยภาษา

22)   หนวยตรวจสอบภายใน

23)  ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเที่ยว

และการโรงแรมและที่พํานักระยะยาว ณ อุทยาน

แหงชาติ  น้ําตก  หงาว   จ.ระนอง

หนวยงาน

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ การจัดกิจกรรม การใหคําปรึกษา และ

ขอมูลขาวสารศิษยเกา และชุมชน



ตัวชี้วัด :  2.1.2 จํานวนกิจกรรมท่ีจัดเพ่ือสรางความสัมพันธกับศิษยเกาหรือชุมชน

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

13)   สํานักงานอธิการบดี
14)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
16)   สถาบันวิจัยและพัฒนา
17)   สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
18)   สํานักงานวิทยาเขต

19)   สํานักทรัพยสินและรายได

20)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

21)   ศูนยภาษา

22)   หนวยตรวจสอบภายใน

23)  ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเที่ยวและ

การโรงแรมและที่พํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติ  

น้ําตก  หงาว   จ.ระนอง

ตาราง 2 รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ใหใชรวมกับตารางในตัวชี้วัด 2.1.3)

ตาราง 1 สรุปผลงาน

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา จํานวนกิจกรรมท่ีจัดเพ่ือสรางความสัมพันธกับศิษยเกาหรือชุมชน

ประจําเดือน...................



ประจําเดือน...................
ตัวชี้วัด :  2.1.3 รอยละเฉลี่ยของผูเขารวมโครงการตอเปาหมายที่กําหนด

คิดเปนรอยละเฉลี่ย

1) คณะครุศาสตร #DIV/0!

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี #DIV/0!

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร #DIV/0!

4) คณะวิทยาการจัดการ #DIV/0!

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #DIV/0!

6) คณะศิลปกรรมศาสตร #DIV/0!

7)  บัณฑิตวิทยาลัย #DIV/0!

8)  วิทยาลัยนานาชาติ #DIV/0!

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ #DIV/0!

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ #DIV/0!

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร #DIV/0!

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม #DIV/0!

13)   สํานักงานอธิการบดี #DIV/0!

14)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #DIV/0!

15)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม #DIV/0!

16)   สถาบันวิจัยและพัฒนา #DIV/0!

17)   สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิคส #DIV/0!

18)   สํานักงานวิทยาเขต #DIV/0!

19)   สํานักทรัพยสินและรายได #DIV/0!

20)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย #DIV/0!

21)   ศูนยภาษา #DIV/0!

22)   หนวยตรวจสอบภายใน #DIV/0!

23)  ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเที่ยวและการโรงแรมและที่พํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติ  น้ําตก  หงาว   จ.ระนอง #DIV/0!

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา จํานวนโครงการผลรวมของรอยละ



ประจําเดือน..................................................................................................................

3.4.2  ผลการประเมินของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณ

หนวยงาน มหาวิทยาลัย

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

13)   สํานักงานอธิการบดี

14)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

16)   สถาบันวิจัยและพัฒนา

17)   สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู

18)   สํานักงานวิทยาเขต

19)   สํานักทรัพยสินและรายได

20)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

21)   ศูนยภาษา

22)   หนวยตรวจสอบภายใน
      23)  ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเท่ียวและการ

โรงแรมและท่ีพํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว จ.

ระนอง

หนวยงาน
ผลการประเมินของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ

คําอธิบายความกาวหนาโดยยอ



ประจําเดือน..................................................................................................................

3.4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย หนวยงาน

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

13)   สํานักงานอธิการบดี

14)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

16)   สถาบันวิจัยและพัฒนา

17)   สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูทาง

อิเล็กทรอนิคส

18)   สํานักงานวิทยาเขต

19)   สํานักทรัพยสินและรายได

20)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

21)   ศูนยภาษา

22)   หนวยตรวจสอบภายใน
      23)  ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเท่ียวและการโรงแรมและท่ี

พํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว จ.ระนอง

หนวยงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย คําอธิบายความกาวหนาโดยยอ



ประจําเดือน ………….

จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด

ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2557

(ไมนับรวมลาศึกษาตอ)

(3)

คิดเปนรอยละ

(4) =(2)/(3)*100

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจํามีผลงานวิจัย

(1) คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา

จํานวนงานอาจารยประจําที่

มีผลงานวิจัย ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

(2)

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

      13) ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเที่ยวและการ

โรงแรมและที่พํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว จ.

ระนอง รวม



(1) คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557

(2)

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา 

(4)=(2)/(3)

สรุปตามกลุมสาขาวิชา

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557

(2)

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา 

(4)=(2)/(3)

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557

(ไมนับรวมลาศึกษาตอ)

(3)

1) คณะครุศาสตร

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

รวม 0

(1) กลุมสาขาวิชา

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557

(ไมนับรวมลาศึกษาตอ)

(3)

1. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3. วิทยาศาสตรสุขภาพ

รวม

ประจําเดือน.........................



ภายใน ภายนอก

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ชื่ออาจารยที่มีผลงานวิจัย
สังกัด 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
ชื่อผลงานวิจัย

แหลงทุน
จํานวนเงิน หนวยงานที่สนับสนุนทุน เลขที่สัญญา



ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

ตาราง 1 สรุปผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้ 

รวม

สรุปจําแนกตามกลุมสาขาวิชา

ตาราง 2 รายละเอียดผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้ 

วิจัย สรางสรรค ชาติ นานาชาติ

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา

ผลรวมถวงน้ําหนักงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือ

เผยแพร

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

(นับรวมลาศึกษาตอ)
คิดเปนรอยละ

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

3. วิทยาศาสตรสุขภาพ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

13) ศูนยระนอง

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา

ผลรวมถวงน้ําหนักงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือ

เผยแพร

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

(นับรวมลาศึกษาตอ)
คิดเปนรอยละ

1. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ลําดับ
ชื่องานวิจัย/

งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร

ประเภทชิ้นงาน ระดับการตีพิมพ
คาน้ําหนักงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่ตีพิมพ

หรือเผยแพร

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/

แหลงที่เผยแพร

วัน/เดือน/ป

ที่ตีพิมพ

ชื่อ-สุกล 

เจาของผลงาน
สังกัดหนวยงาน

ประจําเดือน.........................



0.00

คาน้ําหนัก

0.25

0.50

0.75

1.00

คาน้ําหนัก

0.13

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติ /ระดับนานาชาติ และตีพิมพ ดังนี้

ระดับคุณภาพงานวิจัย

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI

มีการตีพิมพในวารสารระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category 

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด



ตาราง 1 สรุปผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้ 

ตาราง 2 รายละเอียดผลการดําเนินงาน  :  ดังนี้ 

วิจัย สรางสรรค

ตัวชี้วัดที่ 4.4.1 รอยละของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
จํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจําทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาตอ)
คิดเปนรอยละ

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

     13)  ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเที่ยวและ

การโรงแรมและที่พํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติน้ําตกห

งาว จ.ระนอง

ลําดับ ชื่องานวิจัย
ประเภทชิ้นงาน หนวยงานที่นําไปใช

ประโยชน

วัน/เดือน/ป

นําไปใชประโยชน

ชื่อ-สุกล 

เจาของผลงาน

สังกัด

หนวยงาน
รายละเอียดของการนําไปใชประโยชน

ประจําเดือน.........................



ตาราง 2 รายละเอียดผลการดําเนินงาน

ลําดับท่ี
ช่ือผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
เลขรับ หนวยงานท่ีรับรอง

วัน/เดือน/ป การไดรับ

การจดทะเบียนสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิ

ช่ือ-สกุล เจาของผลงาน

ตัวชี้วัดที่ 4.4.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

*10ตาราง 1 สรุปผลงาน

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการย่ืน  จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รวม

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

     13) ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเที่ยวและการโรงแรมและ

ที่พํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว จ.ระนอง

ประจําเดือน..............................



ตัวชี้วัด :  5.1.1 ระดับความพึงพอใจตอกิจกรรมเพ่ือการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

หนวยงาน มหาวิทยาลัย

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

13)   สํานักงานอธิการบดี

14)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

16)   สถาบันวิจัยและพัฒนา
17)   สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรูทาง

อิเล็กทรอนิคส
18)   สํานักงานวิทยาเขต

19)   สํานักทรัพยสินและรายได

20)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

21)   ศูนยภาษา

22)   หนวยตรวจสอบภายใน

     23)   ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเที่ยวและการ

โรงแรมและที่พํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว จ.

ระนอง

หนวยงาน
ระดับความพึงพอใจตอกิจกรรมเพ่ือการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

คําอธิบายความกาวหนาโดยยอ

 รอบ 6 เดือน   รอบ 7 เดือน รอบ 8 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 10เดือน รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน



ตัวชี้วัด : 5.1.2 รอยละความรูความเขาใจของบุคลากรหรือนักศึกษาตอการเขาสูประชาคมอาเซียน

หนวยงาน

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

13)   สํานักงานอธิการบดี

14)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

16)   สถาบันวิจัยและพัฒนา

17)   สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรูทาง

อิเล็กทรอนิคส

18)   สํานักงานวิทยาเขต

19)   สํานักทรัพยสินและรายได

20)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

21)   ศูนยภาษา

22)   หนวยตรวจสอบภายใน

     23)  ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเท่ียวและการโรงแรม

และท่ีพํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว จ.ระนอง

โครงการ กลุมเปาหมาย จํานวนผูเขารวม

จํานวนผูตอบแบบสอบถามท่ีตอบใน

ประเด็นความรูความเขาใจตอการเขาสู

ประชาคมอาเซียนต้ังแตระดับ ปานกลาง 

มาก มากท่ีสุด (1)

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (2)
คิดเปนรอยละ (3)=

(1)/(2)*100

รอยละความรูความเขาใจของบุคลากรหรือนักศึกษาตอการเขาสูประชาคมอาเซียน คําอธิบายความกาวหนาโดยยอ

 รอบ 6 เดือน   รอบ 7 เดือน รอบ 8 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 10เดือน รอบ 11 เดือน รอบ 12 เดือน



ตัวชี้วัด  6.2.1 รอยละของโครงการการบริการทางวิชาการที่นําความรูและประสบการณจากการใหบริการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน และหรือการวิจัย

ตาราง 1 สรุปผลการดําเนินงาน

หนวยงาน (1)

จํานวน โครงการการบริการทาง

วิชาการที่นําความรูและ

ประสบการณจากการใหบริการ

วิชาการมาใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอน และหรือการวิจัย (2)

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพฯทั้งหมด

 (3)

คิดเปนรอยละ 

(4)=(2)/(3)*100

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

   13)ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเที่ยวและ

การโรงแรมและที่พํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติ

น้ําตกหงาว จ.ระนอง

ตาราง 2 รายละเอียดผลการดําเนินงาน

รายวิชาที่นําไปใช ผูนําไปใช

การเรียนการสอน การวิจัย 2/2556 1/2557

หนวยงาน.............

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ
นําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ ภาคเรียนที่นําไปใช

ประจําเดือน....................



ประจําเดือน………………….

ตัวชี้วัด  6.2.2 รอยละของผูรับบริการที่นําความรูจากการบริการทางวิชาการไปใชประโยชนไดจริง

ตาราง 2 รายละเอียดผลการดําเนินงาน

โครงการ กลุมเปาหมาย จํานวนผูเขารวม

จํานวนผูตอบแบบสอบถามที่ตอบในที่

นําความรูจากการบริการทางวิชาการ

ไปใชประโยชนไดจริงตั้งแตระดับ ปาน

กลาง มาก มากที่สุด (1)

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (2) คิดเปนรอยละ (3)=(1)/(2)*100

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

   13)ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเที่ยวและการโรงแรมและที่พํานัก

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หนวยงาน
รอยละของผูรับบริการที่นําความรูจากการบริการทางวิชาการไปใชประโยชนได

จริง

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



หนวยงาน (1)

จํานวนองคความรูท่ีได

จากการบริการทาง

วิชาการไปถายทอด

ความรูสูบุคลากรภายใน

หรือภายนอกมหาวิทยาลัย

(2)

จํานวนองคความรูท่ีได

จากการบริการทาง

วิชาการ(3)

คิดเปนรอยละ(4)=

(2)/(3)*100

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

13) ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเท่ียวและการ

โรงแรมและท่ีพํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว

  จ.ระนอง

รายชื่อองคความรูท่ีไดจากการบริการทางวิชาการ

ชื่อ-สกุลเจาของ

องคความรูท่ีไดจากการ

บริการทางวิชาการ

กิจกรรมท่ีถายทอด

ความรูสูบุคลากรภายใน

หรือภายนอกมหาวิทยาลัย

กลุมผูรับความรู
วัน/เดือน/ป ท่ีถายทอด

ความรู

หนวยงาน

ตัวชี้วัด  6.2.3 รอยละขององคความรูท่ีไดจากการบริการทางวิชาการไปถายทอดความรูสูบุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย

ตาราง 2 รายละเอียดผลการดําเนินงาน

ประจําเดือน..................



หนวยงาน จํานวนแหลงเรียนรูท่ีเปดบริการทาง

วิชาการใหกับชุมชนหรือบุคคลท่ัวไป

รายช่ือแหลงเรียนรูท่ีเปดบริการทางวิชาการใหกับชุมชนหรือบุคคลท่ัวไป

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

13)  ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเท่ียวและการโรงแรมและท่ีพํานักระยะยาว ณ อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 

 จ.ระนอง

ตัวช้ีวัด  6.2.4 จํานวนแหลงเรียนรูท่ีเปดบริการทางวิชาการใหกับชุมชนหรือบุคคลท่ัวไป

ประจําเดือน.....



ตัวชี้วัด 8.2.1 รายไดที่เกิดการระดมทุนจากภายนอก

หนวยงาน จํานวนรายไดจากการระดมทุน

1) คณะครุศาสตร

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6) คณะศิลปกรรมศาสตร

7)  บัณฑิตวิทยาลัย

8)  วิทยาลัยนานาชาติ

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

13)   สํานักงานอธิการบดี

14)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15)   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

16)   สถาบันวิจัยและพัฒนา

17)   สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิคส

18)   สํานักงานวิทยาเขต

19)   สํานักทรัพยสินและรายได

20)   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

21)   ศูนยภาษา

22)   หนวยตรวจสอบภายใน

23)    ศูนยการศึกษาวิจัยดานสุขภาพการทองเที่ยวและการโรงแรมและที่พํานักระยะยาว 

       ณ อุทยานแหงชาติ  น้ําตกหงาว จ.ระนอง

รวม

ตาราง 2 รายละเอียดผลการดําเนินงาน

โครงการ/ประเภทการระดมทุน แหลงทุน จํานวนเงิน วันที่รับเงิน เลขที่เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการรับเงิน



แบบสอบถาม 
ความเชื่อม่ันดานธรรมาภิบาลตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปงบประมาณ 2557  

คําชี้แจง 
1.  แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้นเพื่อสอบถามถึงความเชื่อม่ันตอการดําเนินงาน/บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
    การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ปงบประมาณ 2557  

  2.  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง ที่ตรงกับความเชื่อม่ัน/ความคิดเห็นของทานมากที่สุด  
หมายเหตุ : ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบด ี
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ 1. ชาย 2. หญิง 
 
2. สถานภาพ 1. บุคลากรสายวิชาการ 2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 3. นักศึกษา 
 4. ชุมชน/ผูใชงานวิจัย 5. ศิษยเกา 6. ผูปกครอง 
 7. ผูใชบัณฑิต 
 
3. หนวยงานที่สังกัด 1. คณะครุศาสตร 2. คณะวิทยาศาสตรฯ 3. คณะมนุษยศาสตรฯ 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 5. คณะเทคโนฯ 6. คณะศิลปกรรมฯ 
 7. บัณฑิตวิทยาลัย 8. วิทยาลัยนานาชาต ิ 9. วิทยาลัยสหเวชฯ 
 10. วิทยาลัยนวัตกรรม 11. วิทยาลัยพยาบาลฯ 12. วิทยาลัยภาพยนตฯ 
 13. สถาบันวิจัยและพัฒนา 14. สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป 15. สํานักวิทยบริการฯ 
 16. สํานักศิลปะฯ 17. สสสร. 18. สํานักทรัพยสินฯ 
 19. สํานักงานสภาฯ 20. สํานักงานวิทยาเขต 21. สํานักอํานวยการ-สนอ. 
 22. กองกลาง 23. กองคลัง 24. กองนโยบายและแผน 
 25. กองบริการการศึกษา 26. กองบริหารงานบุคคล 27. กองพัฒนานักศึกษา 
 28. หนวยตรวจสอบภายใน 29. ศูนยอาเซียน 

 
ตอนที่ 2 ความเชื่อม่ันตอการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

รายการ 
ระดับความเชื่อม่ัน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. การยึดหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
1) มีวิสัยทัศนและความสามารถในการวางแผน ที่จะนําพามหาวิทยาลัยไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายและพันธกิจ 

     

2) มีการกํากับ ติดตามและประเมินผล รวมทั้งสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานและพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพื่อใหงานเสร็จไดทันเวลาและสถานการณ 

     

2. การยึดหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3) มีการบริหารราชการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในชวงเวลาที่กําหนด      
4) มีแนวทางในการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ประหยัด และคุมคา      

 

         มีตอดานหลัง 



3. การยึดหลักการมีสวนรวม (Participation) 
5) ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสรวมรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ เสนอ
ปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ 

     

6) มีสวนรวมในการกําหนดขอบเขตของงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน      

 

ตอนที่ 2 ความเชื่อม่ันตอการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารมหาวิทยาลัย (ตอ) 

ประเด็น 
ระดับความเชื่อม่ัน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

4. การยึดหลักความโปรงใส (Transparency) 
7) มีการกระจายขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยอยางเปดเผยใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียไดรับทราบอยางทั่วถึง 

     

8) การเปดเผยอยางตรงไปตรงมา และมีการชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย      
5. การยึดหลักตอบสนอง (Responsiveness) 
9) มีการตอบสนองตามความคาดหวัง ความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้ง
การสรางความเชื่อม่ันความไววางใจ 

     

10) มีการปฏิบัติหรือในบริการที่สามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด      
6. การยึดหลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
11) มีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไวรวมทั้งสังคม      
12) มีการวิเคราะหปญหาอยางรอบคอบ และใชประสบการณความรู ขอมูลตางๆที่จําเปน เพื่อ
หาทางแกไขปญหาที่ซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

7. การยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) 
13) มีการใชอํานาจกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการดวยความเปนธรรม      
14) มีการตัดสินใจในหนาที่ความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูที่
เก่ียวของ โดยไมเลือกปฏิบัติ 

     

8. การยึดหลักกระจายอํานาจ (Decentralization) 
15) มีการโอนถายอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจใหแกหนวยงานตางๆ       
16) มีการมอบอํานาจในการตัดสินใจและการดําเนินการใหกับผูบริหารลําดับถัดไปไดเหมาะสมตาม
ความรู ความสามารถ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานได 

     

9. การยึดหลักความเสมอภาค (Equity) 
17) มีการยึดหลักความเปนกลาง ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน และกลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง      
18) เปดโอกาสใหบุคลากรหรือทุกหนวยงานที่เก่ียวของแสดงความคิดเห็น รวมแกไขปญหา และนํา
ขอมูลที่ไดมาปรับใชในการบริหารงาน 

     

10. การยึดหลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 
19) มีการปฏิบัติงานโดยใชกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติ      
20) มีการหารือขอตกลงรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย ผูที่ไดรับผลกระทบ      

 
ขอขอบคุณในความอนุเคราะหขอมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


	1_ ปกคู่มือ
	2_ คำนำ-สารบัญ
	3_ คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ _ส่วนที่ 1_
	ผังกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
	ผังกระบวนการรายงานผลกพร
	ผังกระบวนการรายงานผล EdPEx
	3_ คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ _ส่วนที่ 2_
	องค์ประกอบที่ 1
	ตบช.1.1
	ตบช.1.5.1

	องค์ประกอบที่ 2
	องค์ประกอบที่ 4
	4.1
	4.2
	4.3
	4.4
	4.5

	องค์ประกอบที่ 5
	5.1
	5.2
	5.3
	5.4
	5.5
	5.6

	องค์ประกอบที่ 7
	7.1
	7.2
	7.4

	องค์ประกอบที่ 8
	องค์ประกอบที่ 9
	9.1
	9.2

	ยุทธศาสตร์ที่ 1
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.5
	1.1.6
	1.1.7
	1.1.8
	1.1.10
	1.1.11
	1.1.12
	1.1.13
	1.2.4
	1.2.5
	1.3.1

	ยุทธศาสตร์ที่ 2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3

	ยุทธศาสตร์ที่ 3
	3.4.2
	3.4.4

	ยุทธศาสตร์ที่ 4
	4.2.1
	4.2.2
	4.3.1
	4.4.1
	4.4.2

	ยุทธศาสตร์ที่ 5
	5.1.1
	5.1.2

	ยุทธศาสตร์ที่ 6
	6.2.1
	6.2.2
	6.2.3
	6.2.4

	ยุทธศาสตร์ที่ 8
	แบบสอบถามความเชื่อมั่นฯ ปี 57

