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คำนำ 
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564  ฉบับนี ้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาล ัยกาฬสินธุ์  ซ ึ ่งได้แก่ สำนักงานอธ ิการบดี                  
สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าว มีความเข้าใจ 
ดำเนินการประกันคุณภาพพร้อมทั้งใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์            
จึงได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 เพื ่อ ใช ้เป็นคู ่ม ือในการปฏิบัต ิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย                 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เกิดคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 

          งานประกันคุณภาพการศึกษา  
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   
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สารบัญ 
      หน้า 

คำนำ 
สารบัญ 
บทที่ 1 ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                             1 
บทที่ 2  นิยามศัพท์                               15 
บทที่ 3  แบบฟอร์มเอกสาร                                                                                            16 
           3.1 รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report)               16  

3.2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                    32                      
ภาคผนวก                                                                                                           40 
           ก) คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   ข) ตัวอย่างการเขียนหมายเลขอ้างอิงเอกสารหลักฐาน                                                                                          
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บทท่ี 1 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ จำนวน 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะและทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 

ชนิดตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 หน้าที ่หล ักของหน ่วยงานสน ับสน ุน ค ือการสนับสนุนการเร ียนการสอน และการบร ิหาร                    
หรือสนับสนุนพันธกิจด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางการพัฒนา
และการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการสอดคล้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงาน                       
และสอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้นหน่วยงานต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจน             
มีการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการและแผนการดำเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
 ในการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงาน                     
แล้วจะต้องคำนึงถึงหลักการของอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
มาตรฐานการอ ุดมศ ึกษา มาตรฐานว ิชาช ีพท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับย ุทธศาสตร ์ด ้ านต ่าง ๆ ของชาติ                                   
รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี ่ยนแปลง                        
ของกระแสโลก ทั ้งนี ้เพื ่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที ่ยอมรับ และ                    
สามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 แผนปฏ ิบ ัต ิราชการ หมายถ ึง แผนระยะยาวท ี ่ม ีระยะเวลาในการดำเน ินงาน 5 ป ีข ึ ้นไป                            
เป็นแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เป้าหมายต่าง ๆ ของหน่วยงาน                  
ควรมีความครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน มีการกำหนดตัวบ่งชี้ ความสำเร็จของแต่ละเป้าหมาย และ                  
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยหน่วยงาน        
นำแผนปฏิบัติราชการ มาจัดทำแผนดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกัน 
  

แผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง แผนระยะสั ้นที ่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปี              
เป็นแผนที ่ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการลงสู ่ภาคปฏิบัติ เพื ่อให้เกิดการดำเนินงานจริงตามเป้าหมาย 
ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินงานในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิัติ
ราชการ  ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุ               
ผู้รับผิดชอบหลัก หรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดำเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้               
ในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1. พัฒนาแผนปฏิบัติราชการ จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและมีการจัดทำ           
แผนปฏิบัติราชการที ่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรทุกคน                  
ของหน่วยงานมีส่วนร่วม และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการประจำหน่วยงาน 
 2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานไปสู่บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน 
 3. ม ีกระบวนการแปลงแผนปฏิบ ัต ิราชการ เป ็นแผนปฏิบ ัต ิการประจำปีครบตามพันธกิจ                
ของหน่วยงาน 
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 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้              
เพ่ือวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจำปี 
 5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 
 7. มีการประเมินผลการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 
 8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
ประจำหน่วยงาน ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจำปี 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินงาน 

1  ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

2 - 3 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

4 – 5  ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

6 – 7 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

8  ข้อ 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
 1. แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจำปีที่ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน 
 2. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานกับนโยบายจุดเน้นแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
 4. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงแผนปฏิบัติราชการ ที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน                   
หรือคณะกรรมการประจำหน่วยงาน 
 5. เอกสารหลักฐานการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ไปสู่บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน 
 6. รายละเอียดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
 7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 8. เอกสารการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี 
 9. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงถึงการรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้        
ต่อผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 
 10. เอกสารประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี ้ของแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 11. เอกสารหร ือรายงานการประชุมที ่แสดงถึงการรายงานผลการดำเน ินงานตามตัวบ่งชี้                    
ของแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจำปี ต่อผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการประจำหน่วยงาน              
เพ่ือพิจารณา 
 12. เอกสารการนำผลพิจารณา ข้อคิดเห ็น และข้อเสนอแนะของผ ู ้บร ิหารหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการประจำหน่วยงาน ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจำปี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถ้าสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจ              
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กำหนด ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพ        
ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทำงาน หน่วยงานมีการพัฒนา
บุคลากร ตามสาขาวิชาชีพและหาวิธีการที่จะธำรงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง - จุดอ่อน ด้านบุคลากร
และความต้องการของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถะหลัก                
หรือวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน  
 2. มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 3. มีการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ด้านสมรรถนะวิชาชีพที่จำเป็นในงาน 
 4. มีการประเมินความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ของแผน และ
รายงานผล ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
 5. มีการนำผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหน่วยงานไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินงาน 

1 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

2 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

3 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

4 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

5  ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะและทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ 
     ปฏิบัติงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนำเข้า 
การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มุ่งประเมินการให้โอกาสในการเรียนรู้เพ่ิมเติมแก่บุคลากร ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาที่เป็นธรรม และ            
เป็นการประเมินระบบการบริหารงานที่เป็นธรรมของผู้บริหาร ในการเปิดโอกาสให้บุคลากร (นอกเหนือจาก
บุคลากรสายวิชาการ) ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง       
กับการปฏิบัติงานด้วยการเข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาวิชาการหรือวิชาชีพ หรือการดูงานทั้งภายใน            
และภายนอกหน่วยงานทั้งที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้  กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60  
 
วิธีการคำนวณ  
  1. คำนวณร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ ตามสูตร 
    
 
 
 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5  
 
                     
         คะแนนที่ได้   = 
 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จำนวนบุคลากรทั้งหมด หมายถึง บุคลากรทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และจัดการความรู้ หมายถึง บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
เพ่ิมพูนความรู้โดยเข้าร่วม การจัดการความรู้/อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ลาศึกษาต่อ/ ทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศในปีงบประมาณนั้น 
 3. ไม่นับซ้ำ แม้ว่าบุคลากรนั้นจะได้รับการพัฒนาหลายครั้ง ในปีงบประมาณนั้นก็ตาม 
 
 
 
 
 

     จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 

              จำนวนบุคลากรทั้งหมด   
  X 100   

    ค่าร้อยละจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ 

                                 60   
  X 5   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 

คำอธิบายรายตัวบ่งช้ี 
 มาตรฐานการอ ุดมศ ึกษาข ้อท ี ่  5 มหาว ิทยาล ัยต ้องให ้ความสำค ัญก ับการบร ิหารจ ัดการ                          
โดยมีกรรมการประจำคณะทำหน้าที ่ในการกำกับดูแลการทำงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหาร
ความเสี่ยง การจัดการความรู้ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องมีการจัดการความรู้  
เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้เช่นกัน โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ซึ่งกระจัดกระจาย              
อยู ่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื ่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้                    
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู ้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู ้ในหน่วยงาน 
ประกอบด้วย การระบุความรู ้ การคัดเล ือกการรวบรวม การจัดเก็บความรู ้ การเข้าถึงข้อมูล และ                         
การแลกเปลี่ยนความรู ้ทั ้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้               
ภายในหน่วยงาน การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ                   
การบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1. มีการกำหนดผู ้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจัดการเรียนรู ้ โดยมีผู ้บริหารของหน่วยงาน          
เป็นประธานกรรมการ 
 2. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  โดยกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้              
ที ่สนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของหน่วยงาน และกำหนดบุคลากร 
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง 
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทักษะ ของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) และ
รวบรวมความรู ้จากแหล่งเรียนรู้อื ่น ๆ  ตามประเด็นความรู ้ที ่กำหนดในข้อ 2 เพื ่อกำหนดเป็นแนวทาง          
ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 
 4. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด นำแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบ
หรือคณะทำงานมีการติดตามผลที่เกิดขึ้น และปัญหาอุปสรรคจากการนำไปปฏิบัติ 
 5. รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณนี้ หรือปีงบประมาณ       
ที่ผ่านมา ที่นำไปใช้ตามข้อ 4 แล้วได้ผลดี มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 6. มีการประเมินผลสำเร ็จของแผนการจัดการความรู ้ตามตัวบ่งช ี ้ของแผน และรายงานผล                 
ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
 7. นำข ้อเสนอแนะจากที ่ประช ุมคณะกรรมการประจำหน่วยงานไปพัฒนาหร ือปร ับปรุง                   
แผนการจัดการความรู้ ในปีต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินงาน 

1 หรือ 2 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

6 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

7  ข้อ 

 
นิยามศัพท์ 
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร มี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูง โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 
  1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา            
เป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือความคิดเชิ งวิเคราะห์ 
บางครั้ง จึงเรียกว่าความรู้นามธรรม  
  2. ความรู ้ที ่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู ้ที ่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้        
โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม 
 นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายคำว่า “การจัดการความรู้” คือ  เครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมาย การพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กร ไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ทำงาน 
 การจัดการความรู้เป็นการดำเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
  1. การกำหนดความรู้หลักท่ีจำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
  2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
  3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการใช้งานของตน  
  4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมงานของตน 
  5. การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
  6. การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
 โดยที่การดำเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที ่เกี ่ยวข้องเป็นทั้งความรู้           
ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก            
อยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และ      
อยู่ในมือ และส่วนอื่น ๆ  ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่ง        
ทำร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทำโดยคนคนเดียว 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานเป็น
ประธานกรรมการ 
 2. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานตามบริบทของหน่วยงาน 
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ 
ในข้อ 2 
 4. มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ที่เป็นปัจจัยภายในหน่วยงาน  
และปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 5. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและมีการดำเนินการตามแผนฯ 
 6. ม ีการกำก ับต ิดตาม ประเม ินผลการดำเน ินงานแผนบร ิหารความเส ี ่ยงตามต ัวช ี ้ วัด                              
ความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) โดยมีระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และรายงานผลต่อผู้บริหาร
ของหน่วยงาน 
 7. มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบถัดไป 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินงาน 

1 หรือ 2 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

6 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

7 ข้อ 

 
หมายเหตุ  
  คะแนนการประเมินจะเท ่าก ับ 0 หากพบว่าเก ิดเหต ุการณ์ร ้ายแรงขึ ้นภายในหน่วยงาน                         
ในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือ        
ต่อชื ่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั ่นคงทางการเงินของหน่วยงาน อันเนื ่องมาจากความบกพร่อง          
ของหน่วยงาน ในการควบคุม หรือจัดการความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐาน
ประกอบที่ชัดเจน 
 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
 1. มีการเสียชีวิตและถูกทำร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร        
ภายในหน่วยงาน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่หน่วยงานสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้             
แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของหน่วยงานในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 
 2. หน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ  เช่น คณาจารย์ 
นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ กฎกระทรวง และ                      
เกิดเป็นข่าว ปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 
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 3. หน ่วยงานขาดสภาพคล ่องในด ้านการเง ินจนต ้องป ิดหล ักส ูตรหร ือไม ่สามารถปฏ ิบ ัติ                      
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ส่งผลกระทบ              
ต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 
 การไม่เข้าข่ายท่ีทำให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
 1. หน่วยงานมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับ                
เพ่ือลดผลกระทบสำหรับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดำเนินการตามแผน 
 2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของหน่วยงาน 
 3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าว มีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมาจากแผนรองรับผลกระทบที่ ได้กำหนดไว้
ล่วงหน้า 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน 

ชนิดตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การวิจ ัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู ้ ความเข้าใจ ความถูกต้อง ในสิ ่งที ่ต ้องการศึกษา                   
มีการรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์และตีความหมายของผลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
หน่วยงานจึงควรให้ความสำคัญกับการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์ที่เน้นการนำผลมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาหน่วยงานและองค์กรโดยตรงและทำอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยในลักษณะต่าง ๆ                
ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเรื ่องที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งเรียกว่า “การวิจัยสถาบัน”               
โดยหน่วยงานควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรทำงานวิจัยสถาบัน และนำผลที่ได้จากการ
วิจัยสถาบันไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1. หน่วยงานมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานจัดทำวิจัยสถาบัน  
 2. มีการระบุประเด็นปัญหาที่ควรดำเนินการแก้ไขด้วยการผลงานวิจัยสถาบัน โดยอาจเป็นปัญหา           
ในการบริหารจัดการหรือในการทำงานหรือเป็นประเด็นเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 
 3. มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยสถาบัน 
 4. มีผลงานวิจัยสถาบันแล้วเสร็จและทำการเผยแพร่เพื ่อการใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน                       
อย่างน้อย 1 โครงการต่อปีท่ีประเมิน 
 5. มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลการนำผลงานวิจัยสถาบันไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ทำงานของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินงาน 

1 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

2 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

3 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

4 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

5 ข้อ 

  
หมายเหตุ 
 “มีผลงานวิจัยสถาบันแล้วเสร็จ” ตามเกณฑ์ข้อ 3 หมายถึง ผลงานวิจัยสถาบันที่เริ ่มดำเนินการ            
ในปีใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในปีที่ประเมินจึงจะสามารถนับได้  
 
นิยามศัพท์ 
 งานวิจัยสถาบัน ( Institutional Research) หมายถึง การวิจัยประเภทหนึ่งที ่บุคลากรในองค์กร   
ต้องการศึกษาปัญหา เพื ่อนำผลการวิจ ัยที ่ได ้ไปประยุกต์ใช ้ประกอบการวางแผน กำหนดนโยบาย                  
แนวทางการบริหารจัดการภายในองค์กรของตนเอง รวมทั้งการตัดสินใจ/การแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนโดยตรง
กับแต่ละองค์กรโดยเฉพาะ การวิจัยสถาบันควรดำเนินการทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์          
ได้จริงในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ซึ ่งมีบริการที ่แตกต่างกันตามพันธกิจของแต่ละ
หน่วยงาน รวมทั้งมีกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการที่แตกต่างกันนั้น ส่งผลให้หน่วยงานต้องกำหนดบริการหลัก
ของหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการ เพ่ือให้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ครอบคลุม ใน
ทุกพันธกิจของหน่วยงาน โดยผลการสำรวจความพึงพอใจสามารถสะท้อนถึงคุณภาพของการบริการ และ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ การสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบประเมินค่า 5 ระดับ จะพิจารณาใน 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
เกณฑ์การประเมิน  
 คำนวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการจากคะแนนเต็ม 5 
หมายเหตุ  
 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ แต่ละประเด็นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. หลักฐานในการเก็บข้อมูล ในรูปแบบของแบบสอบถาม เครื่องบันทึกผลการบริการ อุปกรณ์           
เก็บข้อมูลอื่น ๆ 
 2. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
นิยามศัพท์ 
 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากหน่วยงาน ทั้งจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป ็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที ่กำหนดไว้                             
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้าง
ระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งรายงานผล
การประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุง อย่าง
ต่อเนื่องและมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับหน่วยงานถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ น
ส่วนหนึ ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที ่ต ้องดำเนินการอย่างต่อเนื ่องตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีการกำหนดขึ้นซึ่งประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสำนึกให้เห็นว่าความรับผิดชอบร่วมกัน ของทุกคน ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1. คณะกรรมการประจำหน่วยงานและผู ้บริหารสูงสุดของหน่วยงานกำหนดนโยบายและให้
ความสำคัญเรื่องการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และ 2) การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เสนอ ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตามกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ
รายงานข้อมูลครบถ้วน ตามระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 3. มีการนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และ
เชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติราชการและ/หรือ แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 
 4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน  
 5. มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินงาน 

1 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

2 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

3 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

4 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

5 ข้อ 
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บทท่ี 2 นิยามศัพท์ 
  

แผนปฏ ิบ ัต ิราชการ หมายถ ึง แผนระยะยาวท ี ่ม ีระยะเวลาในการดำเน ินงาน 5 ป ีข ึ ้นไป                            
เป็นแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เป้าหมายต่าง ๆ ของหน่วยงาน                  
ควรมีความครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน มีการกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละเป้าหมาย และ                  
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยหน่วยงาน        
นำแผนปฏิบัติราชการ มาจัดทำแผนดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกัน 

แผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง แผนระยะสั ้นที ่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปี              
เป็นแผนที ่ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการลงสู ่ภาคปฏิบัติ เพื ่อให้เกิดการดำเนินงานจริงตามเป้าหมาย 
ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินงานในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิัติ
ราชการ  ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุ               
ผู้รับผิดชอบหลัก หรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดำเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ ต้องใช้               
ในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร มี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูง โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 
  1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา            
เป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือความคิดเชิงวิเคราะห์ 
บางครั้ง จึงเรียกว่าความรู้นามธรรม  
  2. ความรู ้ที่ช ัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู ้ที ่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้        
โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม 

งานวิจัยสถาบัน ( Institutional Research) หมายถึง การวิจัยประเภทหนึ่งที ่บุคลากรในองค์กร   
ต้องการศึกษาปัญหา เพื ่อนำผลการวิจ ัยที ่ได ้ไปประยุกต์ใช ้ประกอบการวางแผน กำหนดนโยบาย                  
แนวทางการบริหารจัดการภายในองค์กรของตนเอง รวมทั้งการตัดสินใจ/การแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยตรง
กับแต่ละองค์กรโดยเฉพาะ การวิจัยสถาบันควรดำเนินการทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์          
ได้จริงในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป 

ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากหน่วยงาน ทั้งจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 
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บทท่ี 3 แบบฟอร์มเอกสาร 
 

3.1 รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report)  

-  ตัวอย่าง - 

                                                            
 

รายงานการประเมินตนเอง 
Self Assessment Report (SAR)  

ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชื่อหน่วยงาน ........................  
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สารบัญ  
 

                                                                                                             หน้า 
คำนำ 
บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ 1 บทนำ 

ประวัติความเป็นมา 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
โครงสร้างหน่วยงาน 
รายงานนามผู้บริหาร 
ข้อมูลบุคลากร 
ข้อมูลด้านงบประมาณ 
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมิน 
ภาคผนวก  (ตัวอย่าง) 
   - สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
            ระดับหน่วยงานสนบัสนุน (ชื่อหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 - คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน  
            ประจำปีงบประมาณ 2564 
          - และคำสั่งอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง   
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

ประวัติความเป็นมา 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
โครงสร้างหน่วยงาน 

รายงานนามผู้บริหาร 

ข้อมูลบุคลากร 

ข้อมูลด้านงบประมาณ 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
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ส่วนที่ 2 การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
         การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน .....(ชื่อหน่วยงาน) .............. 
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้  จำนวน 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

  ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะและ 

    ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

  ตัวบ่งชี้ที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบบริหารความเสี่ยง 

  ตัวบ่งชี้ที่ 6 การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน 

  ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการประเมินตนเอง ..........(ชื ่อหน่วยงาน)................... พบว่าได้ดำเนินการตามพันธกิจของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วน โดยมีผลการประเมินทั้งสิ้น ....... ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ ........... มีค่าคะแนนเท่ากับ 
..........  โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแต่ละตัวบง่ชี้ ดังนี ้      
   
 

ผลประเมินตามเกณฑ์ 
 
 

คะแนน 

ผลการประเมิน 

คะแนน  0.01-1.50  การดำเนนิงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน  1.51-2.50  การดำเนนิงานตอ้งปรับปรุง 
คะแนน  2.51-3.50  การดำเนนิงานระดับพอใช ้
คะแนน  3.51-4.50  การดำเนนิงานระดับดี 
คะแนน  4.51-5.00  การดำเนนิงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจำปี
ของหน่วยงาน 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร   

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ทักษะและทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้   

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบบริหารความเสี่ยง   

ตัวบ่งชี้ที่ 6 การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนา
หน่วยงาน 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 

ชนิดตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินงาน 

1  ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

2 - 3 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

4 – 5  ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

6 – 7 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

8  ข้อ 

 
ผลการดำเนินการ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

1. พัฒนาแผนปฏิบัติราชการ จากผลการ
ว ิ เคราะห ์  SWOT ก ับว ิส ัยท ัศน ์ของ
ส ถ า บ ั น แ ล ะ ม ี ก า ร จ ั ด ท ำ           
แผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผน
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ห ร ื อ น โ ย บ า ย ข อ ง
มหาว ิทยาล ัย โดยบ ุคลากรท ุกคน                  
ของหน่วยงานมีส่วนร่วม และได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน
หรอืคณะกรรมการประจำหน่วยงาน 

  

2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ของ
ห น ่ ว ย ง า น ไ ป ส ู ่ บ ุ ค ล า ก ร ห รื อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

  

3. ม ีกระบวนการแปลงแผนปฏ ิบ ัติ
ราชการ เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี
ครบตามพันธกิจของหน่วยงาน  

  

4. มีต ัวบ ่งช ี ้ของแผนปฏ ิบ ัต ิราชการ 
แผนปฏ ิบ ัต ิการประจำป ี  และค่า
เ ป ้ า ห ม า ย ข อ ง แ ต ่ ล ะ ต ั ว บ ่ ง ชี้               
เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
ต า ม แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ร า ช ก า ร  แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป ร ะ จ ำ ป ี ค ร บ ต า ม พ ั น ธ ก ิ จ ข อ ง
หน่วยงาน 

  

6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั ้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
ประจำหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 

  

7. มีการประเมินผลการดำเนินการตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั ้ง และรายงานผลต่อ
ผู ้บริหารหรือคณะกรรมการประจำ
หน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 

  

8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น 
และข ้ อ เ สนอแนะของผ ู ้ บ ร ิ ห าร
หน่วยงานหรือคณะกรรมการประจำ
หน่วยงาน ไปปรับปร ุงแผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนปฏิบัติการประจำปี 

  

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(, X) 

เป้าหมาย 

ปีถัดไป 

.... คะแนน 

 

.... คะแนน 

(... ข้อ) 
.... คะแนน 

(... ข้อ) 

 .... คะแนน 

(... ข้อ) 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

   ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
การคำนวณคะแนน   
 พิจารณาจากเกณฑ์ 5 ข้อ เท่ากับ 5 คะแนน 
ผลการดำเนินการ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

1. ม ี แผนการบร ิหารและการพ ัฒนา
บุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง 
-  จ ุดอ ่อน ด ้านบ ุคลากรและความ
ต้องการของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ
สมรรถะหลักหรือวัฒนธรรมองค์กรของ
หน่วยงาน  

  

2. มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  

3. ม ี การพ ัฒนา เพ ิ ่ มพ ู นความร ู ้ ด ้ าน
สมรรถนะวิชาชีพที่จำเป็นในงาน 

  

4. มีการประเมินความสำเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัว
บ ่ งช ี ้ ของแผน และรายงานผล ต่อ
คณะกรรมการประจำหน่วยงานเพ่ือ
พิจารณา 

  

5. มีการนำผลการประเมินและผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการประจำ
หน่วยงานไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(, X) 

เป้าหมาย 

ปีถัดไป 

…..…. คะแนน …..…. คะแนน 
(........ ข้อ) 

…..…. คะแนน 
(........ ข้อ) 

 …..…. คะแนน 
(........ ข้อ) 
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ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

   ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะและทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ 
    ปฏิบัติงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนำเข้า 
การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้  กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60  
วิธีการคำนวณ  
  1. คำนวณร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ ตามสูตร 
    
 
 
 
  

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5  
 
                     
         คะแนนที่ได้   = 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(, X) 

เป้าหมาย 

ปีถัดไป 

……..…. คะแนน ……..…. 
คะแนน 

     ……..…. คะแนน  ……..…. คะแนน 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

   ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

 
 
 
 
 
 

            จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 

                 จำนวนบุคลากรทั้งหมด   
  X 100   

          ค่าร้อยละจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ 

                                 60   
    X 5   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินงาน 

1 หรือ 2 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

6 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

7  ข้อ 

 
ผลการดำเนินการ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1. ม ี ก า ร ก ำหนดผ ู ้ ร ั บ ผ ิ ด ชอบ  ห รื อ

คณะกรรมการจ ัดการเร ียนร ู ้  โดยมี
ผ ู ้บร ิหารของหน่วยงานเป็นประธาน
กรรมการ 

  

2. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  โดย
กำหนดประเด็นความรู ้และเป้าหมาย
ของการจ ัดการความร ู ้ท ี ่ สน ับสนุน
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับ
สมรรถนะหล ักของหน ่วยงาน และ
กำหนดบุคลากร กลุ ่มเป้าหมายที ่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง 

  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ทักษะ ของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) และรวบรวมความรู ้จาก
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  ตามประเด็นความรู้
ท ี ่กำหนดในข ้อ 2 เพ ื ่อกำหนดเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 

  

4. บุคลากรกลุ ่มเป้าหมายที ่กำหนด นำ
แนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ 3 ไป
ปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบหรือคณะทำงาน
มีการติดตามผลที่เกิดขึ ้น และปัญหา
อุปสรรคจากการนำไปปฏิบัติ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
5. รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจาก

การจัดการความรู ้ในปีงบประมาณนี้ 
หรือปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่นำไปใช้
ตามข้อ 4 แล้วได้ผลดี มาพัฒนาเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) และนำมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

  

6. มีการประเมินผลสำเร็จของแผนการ
จัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ของแผน และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจำ
หน่วยงานเพื่อพิจารณา 

  

7. น ำ ข ้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก ท ี ่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจำหน ่วยงานไป
พัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจ ัดการ
ความรู้ ในปีต่อไป 

  

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว เป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

บรรลุ
เป้าหมาย 
(, X) 

เป้าหมาย 

ปีถัดไป 

……..…. คะแนน 

 

   ……..…. คะแนน 
   ( ......... ข้อ) 

        ……..…. คะแนน 
        ( ......... ข้อ) 

   ……..…. คะแนน 
   ( ......... ข้อ) 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

   ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินงาน 

1 หรือ 2 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

6 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

7 ข้อ 

 
ผลการดำเนินการ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยงาน
เป็นประธานกรรมการ 

  

2. มีการวิเคราะห์ความเสี ่ยงของหน่วยงานตาม
บริบทของหน่วยงาน 

  

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เส ี ่ยงและจัดลำด ับความเส ี ่ยงที ่ ได ้จากการ
วิเคราะห์ ในข้อ 2 

  

4. มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ที่เป็นปัจจัยภายในหน่วยงาน  
และปัจจ ัยภายนอกหรือปัจจ ัยที ่ไม ่สามารถ
ควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

  

5. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูงและมีการดำเนินการตามแผนฯ 

  

6. มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
แผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่
สำคัญ (Key Risk Indicators) โดยมีระดับความเสี ่ยง
ลดลงจากเดิม และรายงานผลต่อผู้บริหารของ
หน่วยงาน 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

7. มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจำหน่วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบถัดไป 

  

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(, X) 

เป้าหมาย 

ปีถัดไป 

……..…. คะแนน        ……..…. คะแนน 
       ( ......... ข้อ) 

    ……..…. คะแนน 
      ( ......... ข้อ) 

  ……..…. คะแนน 
 ( ......... ข้อ) 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

   ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน 
         1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
         2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน 

ชนิดตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินงาน 

1 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

2 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

3 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

4 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

5 ข้อ 

  
ผลการดำเนินการ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

1. หน่วยงานมีการส่งเสริม สนับสนุนให้
บ ุคลากรภายในหน ่วยงานจ ัดทำ
วิจัยสถาบั 

  

2. ม ีการระบ ุประเด ็นป ัญหาท ี ่ ควร
ดำเนินการแก้ไขด้วยการผลงานวิจัย
สถาบัน โดยอาจเป็นปัญหาในการ
บริหารจัดการหรือในการทำงานหรือ
เป็นประเด็นเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 

  

3. ม ี ก า ร จ ั ด ส ร ร ง บ ปร ะม า ณหรื อ
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื ่อสนับสนุนการ
ทำงานวิจัยสถาบัน 

  

4. มีผลงานวิจัยสถาบันแล้วเสร็จและทำ
การเผยแพร่เพ ื ่อการใช้ประโยชน์
ภายในหน ่วยงาน  อย ่ างน ้อย 1 
โครงการต่อปีท่ีประเมิน 

  

5. ม ี ก า ร ต ิ ด ต า ม แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ
ประเมินผลการนำผลงานวิจัยสถาบัน
ไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการทำงาน
ของหน่วยงาน 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(, X) 

เป้าหมาย 

ปีถัดไป 

……..…. คะแนน 
 

……..…. คะแนน 
 

……..…. คะแนน 
 

 ……..…. คะแนน 
 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

   ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน 
          1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
          2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 คำนวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการจากคะแนนเต็ม 5 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(, X) 

เป้าหมาย 

ปีถัดไป 

……..…. คะแนน 
 

……..…. คะแนน 
 

……..…. คะแนน  ……..…. คะแนน 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

   ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี: ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินงาน 

1 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

2 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

3 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

4 ข้อ 

มีการดำเนินงาน 

5 ข้อ 

 
ผลการดำเนินการ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1. คณะกรรมการประจำหน่วยงาน

และผู ้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
กำหนดนโยบายและให้ความสำคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

  

2. มีการดำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด ้ วย  1 )  การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ และ 2) 
การจ ัดทำรายงานการประเมิน
ต น เ อ ง  ( SAR)  เ ส น อ  ต่ อ
คณะกรรมการประจำหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยตามกำหนดเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และรายงาน
ข ้ อม ู ลครบถ ้ วน  ตามระบบที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

  

3. มีการนำผลการประเมินคุณภาพไป
ท ำ แ ผ น ก า ร พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ
การศ ึกษาของหน ่วยงาน และ
เชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติราชการและ/
หรือ แผนปฏิบัติการประจำปีของ
หน่วยงาน 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทำงาน 

  

5. มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประก ันค ุณภาพการศ ึกษา
ระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนที่ได้
จากการแลกเปล ี ่ยนท ี ่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ไว้อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

  

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(, X) 

เป้าหมาย 

ปีถัดไป 

……..…. คะแนน ……..…. คะแนน 
( ......... ข้อ) 

     ……..…. คะแนน 
      ( ......... ข้อ) 

 ……..…. คะแนน 
 ( ......... ข้อ) 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

   ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน 
          1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
          2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมิน 

         การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน .....(ชื่อหน่วยงาน) .............. 
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้  จำนวน 8 ตัวบ่งชี้  

ผลการประเมินตนเอง ..........(ชื ่อหน่วยงาน)................... พบว่าได้ดำเนินการตามพันธกิจของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วน โดยมีผลการประเมินทั้งสิ้น ....... ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ ........... มีค่าคะแนนเท่ากับ 
..........  โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแต่ละตัวบง่ชี้ ดังนี ้     

  
ตารางท่ี1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์           

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของหน่วยงาน 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร     
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ทักษะและทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

 
   

ตัวบ่งชี้ที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้     
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบบริหารความเสี่ยง     
ตัวบ่งชี้ที ่ 6 การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพื่อการ
พัฒนาหน่วยงาน 

 
   

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ     

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 
   

 
ตารางท่ี 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดำเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดำเนินงานระดบัด ี
4.51 – 5.00 การดำเนินงานระดบัดมีาก 

จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

8 3 1,2,4,5,6,8 7   
8 1 6 1   
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3.2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

-  ตัวอย่าง - 

 

 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
(ชื่อหน่วยงานสนับสนุน) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
…… (วันที่รายงาน)....... 
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คำนำ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน .........ชื ่อหน่วยงาน

สนับสนุน........ คณะกรรมการประเมินได้ร่วมกันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยดำเนินการประเมิน                      
ระหว่าง  วันที ่……………………….2564 

คณะกรรมการประเมินได้จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ขึ้น                      
เพ ื ่อสร ุปผลการประเม ินตามที ่คณะกรรมการได ้ประเม ินตามสภาพจร ิงใน  ป ีงบประมาณ 2564                   
จากการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง การศึกษาร่องรอยหลักฐานเอกสาร 

คณะกรรมการประเมินหวังว่า การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน .........ชื ่อหน่วยงานสนับสนุน........ จะได้นำผลการประเมินนี ้ไปใช้ในการรักษาจุดเด่น  และ                        
พัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาทหน้าที่ของหลักสูตร และนำไปสู่การพัฒนาผลงานตามพันธกิจ ให้บรรลุตาม
ความมุ่งหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของหลักสูตรต่อไป 
 
                                                                             ........................................................... 

                (                                      ) 
                   ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษา  

                  .............. 2564 
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หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน .........ชื่อหน่วยงานสนบัสนนุ........ ระหว่าง วันที่ ................... 2564  
ได้ตรวจสอบข้อมูลประกอบการตัดสินผลการประเมิน  มีการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง หลักฐาน
อ้างอิงต่าง ๆ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ผนวกกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน รอง
ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และผู้เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน .........ชื่อหน่วยงานสนบัสนนุ........ ฉบับนี้   ทุกประการ 

 
 

........................................................... 
(                                    ) 

ประธานคณะกรรมการ  
 
 

                     .........................................................      
                          (                                      )   
                   กรรมการ 

 
 

   .........................................................   
                                                                                        (                                      ) 
                                                                                                       กรรมการ                                                           
       
 
                                                                                       ......................................................... 
                                                                                        (                                      ) 
                                                                                              กรรมการและเลขานุการ 
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สารบัญ 
 

                                              หน้า 
คำนำ   

ส่วนที ่1   บทนำ  
ส่วนที ่2   ผลการประเมิน  

              รายงานผลการวิเคราะห์ จุดเด่น/แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา  
    ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  

 
ภาคผนวก 
    แบบฟอร์มภาคสนาม 

   กำหนดการตรวจประเมิน 
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 

2. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

3. การวางแผนการประเมิน 
3.1 การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี ่ยม คณะกรรมการประเมินได้กำหนดตารางวันเวลา             

ที่จะเข้าประเมิน โดยตกลงร่วมกันกับ.........ชื่อหนว่ยงานสนับสนุน........ และเมื่อได้รับรายงานการประเมินตนเอง 
ระดับหน่วยงานสนับสนุน .........ชื่อหน่วยงานสนับสนุน........ แล้ว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการ
ประเมินตนเอง ตามที่ได้รับมอบหมายประธานได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน  ถึงวิธีการประเมิน และการ
เขียนรายงาน 

3.2 การดำเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม คณะผู้ประเมินได้ดำเนินการตามลำดับดังนี้ 
    3.2.1 คณะกรรมการประเมินพบผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน รองผู้อำนวยการสำนักสถาบัน 

และผู้เกี ่ยวข้อง ประธานชี้แจง วัตถุประสงค์ของการประเมิน ชี้แจงกำหนดเวลาการประเมิน และแนะนำ
คณะกรรมการประเมิน และคณะบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินทราบและ
ซักถาม 

    3.2.2 ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน  คู ่มือ   
เอกสารต่างๆ และหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ 

     3.3.3 เยี่ยมชมหน่วยงาน ห้องปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผู้อำนวยการ
สำนัก/สถาบัน รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และผู้เกี่ยวข้อง    

3.3 การดำเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม  
3.3.1 เมื่อเสร็จการตรวจเยี่ยมประธานได้กำหนดให้ทุกคนมาประชุมสรุปผลงาน  
3.3.2 สรุปผลการประเมินและนำเสนอปากเปล่า ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรรับทราบและ 

ร่วมอภิปรายผลการประเมิน 
3.3.3 สรุปรายงานประเมิน จัดทำรูปเล่มส่งให้กับหน่วยงานสนับสนุน 
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3.4 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล   
กำหนดให้กรรมการที ่ตรวจประเมิน  ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์  และสอบทานข้อมูล            

โดยการสัมภาษณ์ จากนั้นนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคนเพื่อร่วมกันพิชญพิจารณ์  (Peer review) 
ตัดสินผลในทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้   และในการนำเสนอคณะ  และได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของ               
....ชื่อหน่วยงานสนับสนุน..... สามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในผลการประเมินได้  โดยต้องมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาแสดง 
 3.5 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน 

กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม่ดำเนินการใดๆ 
หรือดำเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน  โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้  

คะแนน  0.01-1.50  หมายถึง   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน  1.51-2.50  หมายถึง   ต้องปรับปรุง 
คะแนน  2.51-3.50  หมายถึง   ระดับพอใช้ 

  คะแนน  3.51-4.50  หมายถึง   ระดับดี 
  คะแนน  4.51-5.00  หมายถึง   ระดับดีมาก 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมิน 

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 

….ชื ่อหน่วยงานสนับสนุน....  ขอรับการตรวจประเมินตามตัวบ่งชี ้จำนวน 8 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินของ
คณะกรรมการมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ.............อยู่ในระดับ................ 

 
รายงานผลการวิเคราะห์ จุดเด่น/แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาใน

ภาพรวม 
จุดเด่น 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
1………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
1………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
1………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
วิธีปฏิบัติที่ด ี/ นวัตกรรม  (ถ้ามี) 

*วิธีปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีการปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้สถาบันประสบความสำเร็จหรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปวิธีการปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพท่ี 1 ด้านการบริหารหน่วยงาน 
 
ตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 

มาตรฐาน /ประเด็นการประเมิน 
/ ตัวบ่งชี้ 

คะแนน 
ประเมินตนเอง 

คะแนน 
ของคณะกรรมการ ข้อสังเกต 

1 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของหน่วยงาน 

   

2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร    

3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ทักษะและทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน 

   

4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้    

5 ระบบบริหารความเสี่ยง    

6 การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบัน 
เพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน 

   

7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ    

8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
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ภาคผนวก 
     - แบบฟอร์มภาคสนาม  

- กำหนดการตรวจประเมิน 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน 
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แบบฟอร์มบันทึกภาคสนาม 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

วงรอบปงีบประมาณ 2564  
 

ชื่อหน่วยงานที่รับประเมิน .......................................... ชื่อผู้ประเมิน................................................................ 
 

ตัวบ่งชี้ รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

จากคณะกรรมการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 
แผนปฏิบัติ
ราชการและ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีของ
หน่วยงาน 

 

ข้อค้นพบ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 

ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์  
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์   
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
              บรรล ุ
              ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
              บรรลุ 
              ไม่บรรลุ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

จากคณะกรรมการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 
ระบบการ
บริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

 

ข้อค้นพบ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 

ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์  
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์   
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
              บรรล ุ
              ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
              บรรลุ 
              ไม่บรรลุ 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

จากคณะกรรมการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อย
ละของบุคลากร
ที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้
ทักษะและทักษะ
วิชาชีพที่
สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 

 

ข้อค้นพบ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 

ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์  
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์   
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
              บรรล ุ
              ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
              บรรลุ 
              ไม่บรรลุ 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะและทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



หน้า 47 
 

ตัวบ่งชี้ รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

จากคณะกรรมการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การ
พัฒนาหน่วยงาน
สู่องค์กรเรียนรู้ 

 

ข้อค้นพบ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 

ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์  
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์   
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
              บรรล ุ
              ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
              บรรลุ 
              ไม่บรรลุ 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

จากคณะกรรมการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 
ระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

 

ข้อค้นพบ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 

ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์  
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์   
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
              บรรล ุ
              ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
              บรรลุ 
              ไม่บรรลุ 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ระบบบริหารความเสี่ยง 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

จากคณะกรรมการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การ
ส่งเสริมการใช้
งานวิจัยสถาบัน
เพ่ือการพัฒนา
หน่วยงาน 

 

ข้อค้นพบ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 

ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์  
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์   
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
              บรรล ุ
              ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
              บรรลุ 
              ไม่บรรลุ 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 50 
 

ตัวบ่งชี้ รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

จากคณะกรรมการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

 

ข้อค้นพบ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 

ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์  
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์   
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
              บรรล ุ
              ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
              บรรลุ 
              ไม่บรรลุ 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 51 
 

ตัวบ่งชี้ รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

จากคณะกรรมการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 

ข้อค้นพบ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 

ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์  
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์   
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
              บรรล ุ
              ไม่บรรลุ 
 

 
 
 
 
 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
      คะแนน  ................ 
      (ร้อยละ ..................)  
ระดับคุณภาพ .................. 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
              บรรลุ 
              ไม่บรรลุ 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 


