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ค าน า 

สํำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏรํำไพพรรณีได้ดํำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำใน
หลำยรูปแบบอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำตำมภำรกิจหลักของสถำบันอุดมศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 ที่กํำหนดให้
สถำนศึกษำทุกระดับมีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยหน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำมีหน้ำที่
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกสํำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

สํำนักบริกำรวิชำกำร ได้พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ ซึ่งประกอบด้วยระบบกำรพัฒนำคุณภำพ 
ระบบกำรติดตำมคุณภำพ และระบบกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ และสร้ำงวัฒนธรรมคุณภำพขององค์กรให้ทุกส่วนขององค์กรมีคุณภำพอย่ำง
เชื่อมโยงกัน โดยมีกระบวนกำรประเมินภำยในตรวจสอบให้ย้อนกลับเพ่ือกำรปรับปรุงตำมกลไกของกำร
ประกันคุณภำพ คือ กำรวำงแผน (Plan) กำรปฏิบัติ (Do) กำรตรวจสอบ (Check) และกำรปรับปรุง (Action) 
อันจะทํำให้สํำนักบริกำรวิชำกำรได้ทํำหน้ำที่ครบถ้วนและมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

คู่มือประกันคุณภำพฉบับนี้จัดทํำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลำกรของสํำนักบริกำรวิชำกำร  มี
แนวทำงปฏิบัติในกำรดํำเนินงำนประกันคุณภำพอย่ำงมีระบบ ทํำให้เกิดกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง โดยมี
องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับสํำนักบริกำรวิชำกำร จํำนวน 5 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ 
 
 
 
 
 

                   ……………………..……………………… 
                      (อำจำรย์สุทธินันท์   โสตวิถี) 

                   รองผู้อํำนวยกำรปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อํำนวยกำร 
                   สํำนักบริกำรวิชำกำร 

                  สิงหำคม 2560 
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สารบัญ 
 

เร่ือง            หน้า 
 
คํำนํำ  
สำรบัญ  
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของส านักบริการวิชาการ  
     - ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ  
     - ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำย วัตถุประสงค์  
     - โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร  
     - จํำนวนบุคลำกร  
     - ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่  
     - เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถำบัน  
บทที่ 2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักบริการวิชาการ  
     - กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสํำนักบริกำรวิชำกำร  
     - ระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สํำนักบริกำรวิชำกำร  
     - ระบบกำรพัฒนำและควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ สํำนักบริกำรวิชำกำร  
     - ระบบกำรติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ สํำนักบริกำรวิชำกำร  
     - ระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรํำไพพรรณี 
     - ระบบกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ สํำนักบริกำรวิชำกำร 

 

บทที่ 3 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพของส านักบริการ
วิชาการ 

 

     - องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนดํำเนินกำร  
     - องค์ประกอบที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
     - องค์ประกอบที่ 3 กำรเงินและงบประมำณ 
     - องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
     - องค์ประกอบที่ 5 พันธกิจหลัก 
       ค่ำเป้ำหมำยตำมองค์ประกอบคุณภำพ ตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. ปีกำรศึกษำ 2559 
       ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรประกันคุณภำพของสํำนักบริกำรวิชำกำร 
ภาคผนวก 
       คํำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพของสํำนักบริกำรวิชำกำร 
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บทที่ 1 
   ข้อมูลพื้นฐานของส านักบริการวิชาการ  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

  เดิมมหำวิทยำลัยรำชภัฏรํำไพพรรณี เป็นสถำบันอุดมศึกษำที่มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นอุทยำน
กำรเรียนรู้ (Learning  park) ที่ทันสมัยแห่งอนุภำคตะวันออก ที่มุ่งเน้นกำรบูรณำกำรภูมิปัญญำท้องถิ่น และ
ภูมิปัญญำสำกล เพ่ือสร้ำงชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน” และมีพันธกิจด้ำนกำรศึกษำที่ต้องให้บริกำร
ทำงวิชำกำรแก่สังคม ทั้งภำคประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำครัฐ ภำคธุรกิจเอกชนและองค์กรหรือ
สถำบันศำสนำ เพ่ือให้ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติ ที่มุ่งกำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพและแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย พ.ศ. 2551-2555 เน้นควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงนํำ
ควำมรู้ไปใช้ให้ประชำชนคนไทยนํำไปปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ และกำร
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับต่ำงประเทศ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สำมำรถพ่ึงตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 
เช่นเดียวกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ให้ควำมหมำยของกำรศึกษำว่ำ เป็นกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือ
ควำมเจริญงอกงำมของบุคคลและสังคม โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรฝึก กำรอบรม กำรสืบสำนทำงวัฒนธรรม 
กำรสร้ำงสรรค์จรรโลงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ อันเกิดจำกกำรจัดสภำพแวดล้อมอย่ำง
ต่อเนื่องชีวิต (สํำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ,2547 : 2) มหำวิทยำลัยรำชภัฏ         
รํำไพพรรณีเป็นสถำบันอุดมศึกษำสํำหรับท้องถิ่นที่มีพันธกิจในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ทั้งภำค
ประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำครัฐ ภำคธุรกิจ เอกชน และองค์กรหรือสถำบันศำสนำ และประเด็น
ยุทธศำสตร์ ในกำรพัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐำนควำมต้องกำรของชุมชน 
 

  กำรที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏรํำไพพรรณีจะสำมำรถตอบสนองต่อควำมสํำเร็จของยุทธศำสตร์
ชำติและรองรับภำรกิจกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น จํำเป็นต้องจัดตั้งสํำนักบริกำร
วิชำกำรให้เป็นหน่วยงำนสนับสนุน ส่งเสริมและประสำนงำนกำรบริกำรวิชำกำร กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำน
ต่ำงๆ ทั้งในด้ำนกำรฝึกอบรมแบบให้เปล่ำ และกำรเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำรวิชำกำร ที่จัดให้กับ
หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย รวมทั้งกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรผ่ำนสื่อประเภทต่ำงๆ 
 

  ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏรํำไพพรรณี ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 
8 ตุลำคม 2552 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสํำนักบริกำรวิชำกำร โดยออกเป็นประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ       
รํำไพพรรณีให้สํำนักบริกำรวิชำกำรเป็นหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏรํำไพพรรณี โดยมีฐำนะเทียบเท่ำ
คณะ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลำคม 2552 เป็นต้นไป และ ได้มีคํำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ          
รํำไพพรรณี ที่ 3/2559 เรื่อง แต่งตั้ง นำยภูวดล บัวบำงพลู ดํำรงตํำแหน่งเป็นผู้อํำนวยกำรสํำนักบริกำร
วิชำกำรตั้งแต่วันที่ 14 มีนำคม 2559 
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  ปัจจุบัน สํำนักงำนผู้อํำนวยกำร สํำนักบริกำรวิชำกำร ตั้งอยู่ที่บริเวณ ชั้น 1 อำคำรเฉลิมพระ
เกียรติ (อำคำร 36)  
 
ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ปรัชญา (Philosophy) 
  “ให้บริกำรวิชำกำรและนํำวิชำกำรออกแก่สังคม สืบสำนแนวพระรำชดํำริ เพื่อพัฒนำท้องถิ่น
ภำคตะวันออกสู่สำกล ด้วยคุณภำพและบริกำร” 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  มุ่งม่ัน ให้บริกำรวิชำกำร ตอบสนอง ควำมต้องกำร ของชุมชนและสังคมในท้องถิ่นอย่ำง
ยั่งยืน  ด้วยกำรจัดกำรที่มีคุณภำพ 

พันธกิจ (Mission) 
 1) การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และนานาชาติ 

 2) สนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยได้มีส่วน 
ร่วมในการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง แล้วน าทักษะ และประสบการณ์กลับมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

 3) สร้างเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา  
องค์กรเอกชน เพ่ือร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
พ่ึงพาตนเอง 
 4) สืบสานแนวพระราชด าริเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 5) บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงรุกโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส 

ยุทธศาสตร์ส านัก 
 ส านักบริการวิชาการ ได้มีการจัดท าแผนแม่บทส านักบริการวิชาการ พ.ศ. 2560-2564 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี โดยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 เพ่ือก าหนดทิศทางและ
เป้าหมายในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน และเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ของส านักบริการวิชาการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายงานวิชาการสู่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
  บูรณาการด้านบริการวิชาการอย่างครบวงจร โดยมุ่งสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนตาม พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
  พัฒนาการบริหารงานบริการวิชาการ และการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
  เป็นศูนย์กลางข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จด้านการบริการวิชาการของภาคตะวันออก
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักงานผู้อ านวยการ ส านักบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

กลุ่มงำนฝึกอบรม
และให้คํำปรึกษำ 

- งำนฝึกอบรมและให้
คํำปรึกษำ 

- งำนวิเครำะหแ์ละ
ประเมินผล 

- งำนโครงกำรบริกำร
วิชำกำร 

- งำนพัฒนำเอกสำรและ
สื่อกำรฝึกอบรม 

- งำนบริกำรให้คํำปรึกษำ 
-  
- งำน 

 

 

- งำนงำนประชำสัมพันธ์/
กำรตลำด 

- งำนจัดทํำฐำนข้อมูลบริกำร
วิชำกำร 

- งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 

- งำนธุรกำร 

- งำนงบประมำณ 

-งำนแผนปฏิบัติรำชกำร 

-งำนบริหำรควำมเส่ียง 
-งำนประกันคุณภำพ 

 

- งำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

- งำนคลินิกเทคโนโลย ี

-งำนนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

- งำนศูนย์ฝึกประสบกำรณ์
กำรณ์วิชำชีพกำรโรงแรม  
(ริมกรีน) 
- งำนศูนย์ฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
(กอล์ฟ) 
-งำนจัดเก็บและหำรำยได้ 
-งำนน้ํำดื่ม 

กลุ่มงำนส่งเสริมและ
เผยแพร่วิชำกำร 

 

กลุ่มงำนนโยบำยและแผน กลุ่มงำนโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

กลุ่มงำนคลินิก
เทคโนโลยี 

 

กลุ่มงำนทรัพย์สินและ
รำยได้ 

สํำนักงำนผู้อํำนวยกำร 
 

หมายเหตุ  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามมติสภา มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กนัยายน ๒๕๕๙ 
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โครงสร้างการบริหารของส านักบริการวิชาการ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏรํำไพพรรณีมีสํำนักบริกำรวิชำกำรเป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำร
บริกำรวิชำกำร โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสํำนักบริกำรวิชำกำร ประกอบด้วย ผู้อํำนวยกำรสํำนักบริกำรวิชำกำร เป็น
ผู้บังคับบัญชำ ร่วมกับรองผู้อํำนวยกำรฝ่ำยต่ำงๆโดยมีหัวหน้ำสํำนักงำน รับผิดชอบงำนในสํำนักงำนผู้อํำนวยกำร ซึ่ง
ประกอบด้วย งำนฝึกอบรมและให้คํำปรึกษำ  งำนส่งเสริมและเผยแพร่วิชำกำร งำนนโยบำยและแผน งำนโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดํำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำดังแผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ของสํำนักบริกำรวิชำกำร ดังนี้  
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำสํำนักงำนผู้อํำนวยกำร 

หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริม
และเผยแพร่วิชำกำร 

หัวหน้ำกลุ่มงำนฝึกอบรม
และให้คํำปรึกษำ 

หัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำย
และแผน 

หัวหน้ำกลุ่มงำนโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

คณะกรรมกำรบริหำรบริหำร   
งำนบริกำรวิชำกำร 

รองผู้อํำนวยกำร (ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร)
กำ 
 

 

รองผู้อํำนวยกำร (ฝ่ำยทรัพย์สินและรำยได้) 

-ออกแบบและพัฒนำ
หลักสูตรกำรฝึกอบรม 
-สร้ำงเครือข่ำยและ
แสวงหำควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนภำยนอก 

-งำนฝึกอบรม สัมมนำ 

-วิเครำะห์และ
ประเมินผล 

-บริกำรให้คํำปรึกษำ 
 
 

 

-งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและระบบ
ฐำนข้อมูล 
-พัฒนำเอกสำรและ
สื่อกำรฝึกอบรม 
-จัดทํำฐำนข้อมูล
บริกำรวิชำกำร 

-งำนด้ำนกำรตลำด/
ประชำสัมพันธ์ 

-จัดทํำแผนงำนและ
งบประมำณของสํำนักงำน 
-จัดทํำแผนแม่บทบริกำร
วิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
-จัดทํำแผนบริกำรวิชำกำร
ประจํำปีของมหำวิทยำลัย 
-ติดตำมและรำยงำนผล
บริกำรวิชำกำรรอบ ๖ 
เดือน และ ๑๒ เดือน 
-จัดทํำรูปเล่มแผน/ผล 
บริกำรวิชำกำรและ
เผยแพร ่

-จัดทํำแผนงำนกำร
ดํำเนินโครงกำร 

-ดํำเนินงำนให้บรรลุ
ตำมแผนโครงกำร 

-เข้ำร่วมกิจกรรมของ
เครือข่ำย 

-สรุปและรำยงำนผล
กำรดํำเนินโครงกำร 

ผู้อํำนวยกำรสํำนักบริกำรวิชำกำร 
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รายช่ือคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ  

1. อำจำรย์สุทธินันท์  โสตวิถี   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงเกศทิพย์ ศุภวำนิช    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นำยอุกฤษฎ์ วงษ์ทองสำลี   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ   
4. นำงสำวสมฤทัย อยู่รอต   กรรมกำรผู้แทนบุคลำกร 
5. นำยเชษฐ์เดชรัช พงษ์สุวรรณ์   กรรมกำรผู้แทนบุคลำกร 
6. อำจำรย์มธุรำ อุณหศิริกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
7. นำงสำวทัศนีย์ ภุมวิภำชน์   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่ 
 1. ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ 
    มหาวิทยาลัย 
 2. พัฒนา ติดตามและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงาน 
 3. ออกระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานและการด าเนินการของหน่วยงานตามที่เห็นควร
หรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อด าเนินการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 
 5. ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อ านวยการ 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจกรรมของหน่วยงาน 
 โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้มาจาก การเลือกตั้งจากบุคลากรในส านักบริการวิชาการ และแต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย 
 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ 

1. อาจารย์สุทธินันท์  โสตวิถี   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฆเนศวร  ทะกอง  รองประธานกรรมการ 
3. อาจาย์สุภลัคน์  วงศ์ไพศาลลักษณ์  รองประธานกรรมการ 

  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนรุ่ง เบญจมาศ  กรรมการ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพรรณ ถาวรายุศม์  กรรมการ 
  6. อาจารย์ไชยวัฒน์ จวงทอง   กรรมการ 
  7. อาจารย์ศศิธร พุทธรักษ์   กรรมการ 
  8. อาจารย์จักรวรรดิ กิ่งส้มกลาง   กรรมการ 
  9. นางสาวสมฤทัย อยู่รอต   กรรมการ 
  10. นายนพดล แสงชื่น    กรรมการ 
 11. นายไพศาล โยมญาติ    กรรมการ 
 12. นายพัฒไชย  นิโรจน์    กรรมการ 
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 13 นางสาวสุรีวัลย์  เปรมปรี   กรรมการ 
 14. นางสาวทัศนีย์ ภุมวิภาชน์   กรรมการและเลขานุการ 
 15. นางสาวอลิษา ประสมผล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่
 1. วางแผนนโยบายและแผนงานจองส านักให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 2. วางระเบียบและออกข้อบังคับภายในส านัก ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อนโยบายและระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 3. ส่งเสริมสนับสนุน และเสนอวิธีการพัฒนาการศึกษา วิจัย และการบริการวิชาการแก่ขุมชน 
 4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณของส านัก 
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านัก 
 
ข้อมูลบุคลากรส านัก 

 ส านักบริการวิชาการ จัดระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา และของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี โดยแยกการบริหารงานบุคคล
ออกเป็นประเภทบุคลากร ดังนี้ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย  

บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 ส านักบริการวิชาการ มีบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ านวน ๘ อัตรา และ
สายสนับสนุน จ านวน 27 อัตรา จ าแนกตามประเภท ดังนี้ 
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บุคลากรสายวิชาการ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา สังกัด 
1 อาจารย์สุทธินันท์  โสตวิถี นศ.ม. (การสื่อสารท่องเที่ยวและบันเทิง) มหาวิทยาลัยเกริก 

ศศ.บ.(การประชาสัมพันธ์) สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี 
ส านักบริการวิชาการ 

2 อาจารย์ศศิธร  พุทธรักษ์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์         
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
วท.บ.(ชีววิทยา) มศว.สงขลา 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

3 อาจารย์ไชยวัฒน์ จวงทอง วศม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า    
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

งานนวัตกรรม
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

4 อาจารย์อรพรรณ ถาวรายุศม์ นศ.ม.(นิเทศศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์
คบ.(นาฏศิลป์) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ (ริมกรีน) 

5 อาจารย์จักรวรรดิ กิ่งส้มกลาง กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ(สนามกอล์ฟ) 

6 อาจารย์เดือนรุ่ง เบญจมาศ วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล บางพระ 

งานคลินิกเทคโนโลยี 

7 นางสาวทัศนีย์ ภุมวิภาชน์ นศ.ม. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

ส านักบริการวิชาการ 

8 นายไพศาล โยมญาติ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี  ส านักบริการวิชาการ 
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บุคลากรสายสนับสนุน 
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา สังกัด 
1 นายพัฒไชย  นิโรจน์ บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี ส านักบริการวิชาการ 
2 นางสาวอลิษา ประสมผล บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี งานจัดเก็บและหารายได้ 
3 นางสาวสมฤทัย อยู่รอต ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี งานจัดเก็บและหารายได้ 
4 นางจารุณี มหันตะกาสี ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางสระเก้า งานจัดเก็บและหารายได้ 
5 นางสาวสุธารัตน์ น่าชม ปวช. เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์ งานจัดเก็บและหารายได้ 
6 นางสาวกรรณิการ์ ใจมา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมัง

คลาภิเษก 
งานจัดเก็บและหารายได้ 

7 นางปริมประภา จ าหน่ายผล ศศ.บ.การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ศูนย์ฝึกฯโรงแรมริมกรีน 
8 นางสาวชลฤดี บุราณรมย์ บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ศูนย์ฝึกฯ โรงแรมริมกรีน 
9 นายสหพล เขียวประแดง ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ศูนย์ฝึกฯ โรงแรมริมกรีน 

10 นางสาวสุดใจ ผลพฤกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสฤดิเดช ศูนย์ฝึกฯ โรงแรมริมกรีน 
11 นางวันเพ็ญ สิทธิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประศาสวิทยา ศูนย์ฝึกฯ โรงแรมริมกรีน 
12 นายนพดล แสงชื่น วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี แผนกผลิตน้ าดื่ม 
13 นายสมนึก บุญมา มัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษานอกโรงเรียนจันทบุรี แผนกผลิตน้ าดื่ม 
14 นายบัญชา ศรสวรรค์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน แผนกผลิตน้ าดื่ม 
15 นางกมลพร สิงห์วงค์ บธ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ศูนย์ฝึกฯ (สนามกอล์ฟ) 
16 นางสาวณัฐธยาน์ ไชยเชษ บธ.บ.การบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏ     

ร าไพพรรณี 
ศูนย์ฝึกฯ (สนามกอล์ฟ) 

17 นายรณกิจ การีพัฒน์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ศูนย์ฝึกฯ (สนามกอล์ฟ) 
18 นางสมคิด พานวงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแก้ว ศูนย์ฝึกฯ (สนามกอล์ฟ) 
19 นายไพรัช บุญมาก ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแก้ว ศูนย์ฝึกฯ (สนามกอล์ฟ) 
20 นายบุญรอด ภูภักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสามหมอวิทยาคาร ศูนย์ฝึกฯ (สนามกอล์ฟ) 
21 นายทวีศักดิ์ สิอ้ิน ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดแหลมกลัด ศูนย์ฝึกฯ (สนามกอล์ฟ) 
22 นายอนันต์ เจริญชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กศน.อ าเภอเมืองจันทบุรี ศูนย์ฝึกฯ (สนามกอล์ฟ) 
23 นายสุชาติ ผิวอ่ า มัธยมศึกษาปีที่ 3 กศน. อ าเภอเมืองจันทบุรี ศูนย์ฝึกฯ (สนามกอล์ฟ) 
24 นายคฑาวุธ สว่างดี วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร าไพพรรณี 
คลินิกเทคโนโลยี 
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ตารางแสดงจ านวนบุคลากรในสังกัดส านักบริการวิชาการ (ตามวุฒิการศึกษา) 
 
หน่วยงาน ต่ ากว่า ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

สํำนักบริกำรวิชำกำร 15 10 7 2 34 
 
  ตารางแสดงจ านวนบุคลากรในสังกัดส านักบริการวิชาการ (ตามประเภท) 
 

ที ่ ต าแหน่ง 

จ านวนบุคลากร 
ข้าราชการ
พลเรือน
(สาย

วิชาการ) 

ข้าราชการ
พลเรือน 
(สาย

สนับสนุน) 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

(สาย
สนับสนุน) 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

1 ผู้อํำนวยกำร 1 - - - - - 1 
2 รองผู้อํำนวยกำร - - - 2 - - 2 
3 บุคลำกร 3 - - 2 21 5 31 

รวมจํำนวนทั้งสิ้น 4 - - 4 21 5 34 
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งบประมาณประจ าปี 2560 

 สํำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏรํำไพพรรณี ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ประจํำปี  พ.ศ. 2560 
(1 ตุลำคม 2559 - 30 กันยำยน 2560) โดยได้รับงบประมำณแผ่นดิน 200,000 บำท งบรำยได้ 100,000 บำท งบ
รำยได้เพ่ิมเติม 126,750 บำท งบรำยได้อ่ืนๆ เพ่ิมเติม 20,000 บำท  

 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงสรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

 
ประเภท โครงการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) 

งบประมาณแผ่นดิน โครงกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนภำยใต้พ้ืนที่ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเนื่องมำจำกพระรำชดํำริ ระยะที่ 3  

100,000 200,000 

 โครงกำรประชำสัมพันธ์สํำนักบริกำรวิชำกำรงำนวันสมเด็จ
พระนำงเจ้ำรํำไพพรรณี 

50,000  

 โครงกำรสํำรวจควำมต้องกำรรับบริกำรวิชำกำรของ
หน่วยงำนรัฐและเอกชน 

50,000  

งบรายได้ โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนทั่วไป 1 
-ไปรำชกำรสํำนักบริกำรวิชำกำร 
-บริหำรจัดกำรหน่วยงำน 
-ค่ำโทรศัพท์มือถือ 

40,000 
10,000 
25,000 
5,000 

100,000 

 โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนทั่วไป 2 
-ศึกษำดูงำน สํำนักบริกำรวิชำกำร 

60,000  

 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสรุปงบรายได้ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 
 

ประเภท โครงการ จ านวนเงิน (บาท) 
งบรายได้ โครงกำรปรับภูมิทัศน์ภำยในห้องสํำนักงำนผู้อํำนวยกำร 126,750 

งบรายได้อื่นๆ ค่ำสมัครสมำชิกเครือข่ำยบริกำรวิชำกำรสถำบันอุดมศึกษำไทย (คบอ.) 20,000 
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บทที่ 2    ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
   ส านักบริการวิชาการ  

 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักบริการวิชาการ  
 สํำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏรํำไพพรรณี มีกำรดํำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใต้
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
และพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยยึดถือกำรจัดกำรศึกษำที่ครอบคลุมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนสํำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ และมำตรฐำน
คุณภำพกำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏรํำไพพรรณี ซึ่ งสํำนักบริกำรวิชำกำรได้พัฒนำระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ดังนี้ 

1. กำรควบคุมคุณภำพ (Quality Control) หมำยถึง กำรควบคุมคุณภำพสํำนักบริกำรวิชำกำรจะประกัน
ว่ำมีกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ มีกำรควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่ำงๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภำพ 
จัดทํำเกณฑ์มำตรฐำน ตัวชี้วัด ควำมสํำเร็จของปัจจัยคุณภำพดังกล่ำว ซึ่งได้แก่กำรกํำหนดนโยบำย กฎระเบียบ กำร
สนับสนุนช่วยเหลือและหลักฐำนต่ำงๆ โดยจะเน้นที่ระบบกำรกํำกับดูแลตนเอง (Self-Regulation System) ใน
ระดับสํำนัก/สถำบันของมหำวิทยำลัย 

2. กำรตรวจสอบคุณภำพ (Quality Audit) หมำยถึง กำรตรวจสอบในระดับสํำนัก/สถำบัน ทั้งกำร
ตรวจสอบด้วยตนเองและกำรตรวจสอบจำกภำยนอก เน้นที่กระบวนกำรประกันคุณภำพ  
 3. กำรประเมินคุณภำพ (Quality Assessment) หมำยถึง กำรประเมินค่ำระดับคุณภำพของกิจกรรม
เฉพำะอย่ำงในหน่วยงำน เช่น คุณภำพของกำรบริหำรวิชำกำร คุณภำพของกำรบริหำรจัดกำร เป็นต้น 
 สํำนักบริกำรวิชำกำร ได้พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบทั้ง 3 
ชนิด ที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น มำพัฒนำกระบวนกำรงำนบริกำรวิชำกำรและกํำหนดมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรวิชำกำร จะเน้นมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่เกี่ยวกับ
กำรบริหำรและกำรบริกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย 
 กำรประกันคุณภำพภำยในของสํำนักบริกำรวิชำกำร เป็นกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย 
ในกำรดํำเนินกำรตำมพันธกิจด้ำนบริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคุณภำพได้มำตรฐำน และ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหำวิทยำลัยรำชภัฏรํำไพพรรณี ตำมวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle)  

 
วัฏจักรคุณภาพการด าเนนิการตามพันธกิจส านักบริการวิชาการ  

 
2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาส านักบริการวิชาการ  

ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สํำนักบริกำรวิชำกำร ได้ดํำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทุก
หน่วยงำนภำยในสํำนัก โดยดํำเนินกำรตำมระบบต่อไปนี้  
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ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักบริการวิชาการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ดํำเนินกำรตำมระบบกำรพัฒนำและ
ควบคุมคุณภำพ 

6. ดํำเนินกำรตำมระบบกำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพ 

7. ประเมินผลกำรดํำเนินงำนตำมระบบกำร
ประเมินคุณภำพ 

8. นํำผลกำรประเมินไปปรับปรุงตำมระบบ
กำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพ 

สรุปผล 

2. กํำหนด/ทบทวน นโยบำยกำรประกนั
คุณภำพ 

3. กํำหนด/ทบทวน ระบบกลไกกำรประกัน
คุณภำพ 

4. จัดทํำปฏิทินกำรดํำเนินงำน และ
กํำหนดค่ำเป้ำหมำย 

เร่ิมต้น 

1. แต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ 
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ระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏรํำไพพรรณี ระบบกำรประกันคุณภำพ
โดยรวมจะประกอบไปด้วยระบบย่อยๆ 4 ระบบด้วยกันซึ่งมีกำรดํำเนินกำรในเรื่อง กำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพกำรประเมินคุณภำพและกำรพัฒนำปรับและปรุงคุณภำพ สำมำรถอธิบำยตำมลํำดับขั้นตอนกำร
ทํำงำนได้ดังต่อไปนี้ 

กระบวนกำรที่ 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพโดยดํำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับสํำนัก โดยมีผู้อํำนวยกำรเป็นประธำนคณะกรรมกำร และแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำก
ทุกฝ่ำยงำนภำยในสํำนัก รวมถึงผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือ กํำหนดนโยบำย สร้ำงระบบ
กลไก และบริหำรงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพให้เป็นไปตำมระบบที่ได้วำงไว้ 

กระบวนกำรที่ 2. กํำหนด/ทบทวน นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสํำนักบริกำรวิชำกำร เพ่ือ
เป็นแนวทำงปฏิบัติร่วมกันของฝ่ำยงำนภำยในสํำนักบริกำรวิชำกำร 

กระบวนกำรที่ 3. กํำหนด/ทบทวน ระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสํำนักบริกำรวิชำกำร ให้
มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับระบบกำรทํำงำนของมหำวิทยำลัย 

กระบวนกำรที่ 4. จัดทํำปฏิทินกำรดํำเนินงำน และกํำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรดํำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

กระบวนกำรที่ 5. ดํำเนินกำรตำมระบบกำรพัฒนำและควบคุมคุณภำพ (ระบบย่อย) 
กระบวนกำรที่ 6. ดํำเนินกำรตำมระบบกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ (ระบบย่อย) 
กระบวนกำรที่ 7. ประเมินผลกำรดํำเนินงำนตำมระบบกำรประเมินคุณภำพ (ระบบย่อย) 
กระบวนกำรที่ 8. นํำผลกำรประเมินไปปรับปรุงตำมระบบกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพ (ระบบย่อย) 
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ระบบการพัฒนาและควบคุมคุณภาพการศึกษา ส านักบรกิารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระบบกำรพัฒนำและควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ เป็นระบบที่วำงไว้เพ่ือพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำและควบคุมมำตรฐำนด้ำนกำรศึกษำของสํำนักบริกำรวิชำกำร โดยมีกระบวนกำรทั้งสิ้น 7 กระบวนกำร 

กระบวนกำรที่ 1. จัดทํำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกันของฝ่ำยงำน
ภำยในสํำนักบริกำรวิชำกำร โดยจัดทํำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือเป็นแนวทำงกำรดํำเนินเนินงำนแก่
ฝ่ำยงำนภำยในสํำนักบริกำรวิชำกำร 

กระบวนกำรที่ 2. กํำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับสํำนัก เพ่ือรับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้ตำมพันธกิจของ
หน่วยงำน 

กระบวนกำรที่ 3. พัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพแก่บุคลำกรภำยในสํำนักบริกำรวิชำกำร เพ่ือให้
กำรดํำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเข้ำใจสำมำรถดํำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ 

กระบวนกำรที่ 4. พัฒนำควำมรู้กำรเป็นผู้เขียนรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพของสํำนักฯ โดยกำรจัดอบ
รบเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเขียนผลกำรดํำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสํำนักฯ 

กระบวนกำรที่ 5. สร้ำงเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่ดี และช่วยเหลือในด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

กระบวนกำรที่ 6. พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ เพ่ือสร้ำงแนวปฏิบัติที่ดีในกำร
ดํำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

กระบวนกำรที่ 7. พัฒนำระบบช่วยเหลือและสนับสนุนกำรดํำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
เพ่ือในกำรช่วยเหลือแก่ฝ่ำยงำนที่ประสบปัญหำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
 

เร่ิมต้น 

1. จัดทํำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสํำนกับริกำรวิชำกำร 
 

เสร็จสิ้น 

2. กํำหนดผู้รับผิดชอบตวับ่งชี้ 
 

 3. พัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพแก่บุคลำกรในสํำนักฯ 
 

4. พัฒนำควำมรู้กำรเป็นผู้เขียนรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพ 
 

5. สร้ำงเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก 
 

6. พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
 

7. พัฒนำระบบช่วยเหลือและสนับสนุนกำรดํำเนินงำน 
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ระบบการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ส านักบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ิมต้น 

1. แต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบผล
ดํำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ 

เสร็จสิ้น 

7. รำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบผล
ดํำเนินงำนกำรประกันคุณภำพต่อผู้บริหำร 2 

 

2. กำรติดตำมฯ ครั้งที่ 1 

5. กำรติดตำมฯ ครั้งที่2 

3. ปรับปรุงผลกำรดํำเนินงำนตำมคํำแนะนํำ 
1 

6. ปรับปรุงผลกำรดํำเนินงำนตำมคํำแนะนํำ 
2 

 

4. รำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบผล
ดํำเนินงำนกำรประกันคุณภำพต่อผู้บริหำร 1 

8. เตรียมควำมพร้อมสํำหรับรับกำรประเมิน
คุณภำพจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 

ไม่ผ่ำน 

ไม่ผ่ำน 

ผ่ำน 

ผ่ำน 
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ระบบกำรติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำเป็นระบบที่ใช้ในกำรติดตำมตรวจสอบผลกำรดํำเนินงำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของฝ่ำยงำนต่ำงๆ ภำยในสํำนักบริกำรวิชำกำร เพ่ือให้ทรำบถึงกระบวนกำรหรือกำร
ดํำเนินงำนในตัวบ่งชี้ต่ำงๆ ว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือไม่ โดยมีกระบวนกำรทั้งสิ้น 8 กระบวนกำร 

กระบวนกำรที่ 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบผลดํำเนินงำนกำรประกันคุณภำพของสํำนัก
บริกำรวิชำกำร โดยแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในมหำวิทยำลัย ระดับสํำนัก/
สถำบัน 

กระบวนกำรที่ 2. ดํำเนินกำรติดตำมตรวจสอบผลกำรดํำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 
กระบวนกำรที่ 3. ในกรณีที่ผลกำรติดตำมตรวจสอบไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ให้ดํำเนินกำรปรับปรุงผลกำร

ดํำเนินงำนตำมคํำแนะนํำของคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบผลดํำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ ครั้งที่ 1 
กระบวนกำรที่ 4. รำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบผลดํำเนินงำนกำรประกันคุณภำพครั้งที่ 1 เสนอต่อ

ผู้บริหำรของสํำนัก 
กระบวนกำรที่ 5. ดํำเนินกำรติดตำมตรวจสอบผลกำรดํำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ครั้งที่2 
กระบวนกำรที่ 6. ในกรณีที่ผลกำรติดตำมตรวจสอบไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ให้ดํำเนินกำรปรับปรุงผลกำร

ดํำเนินงำนตำมคํำแนะนํำของคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบผลดํำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ ครั้งที่ 2 
กระบวนกำรที่ 7. รำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบผลดํำเนินงำนกำรประกันคุณภำพครั้งที่ 2 เสนอต่อ

ผู้บริหำรของสํำนัก 
กระบวนกำรที่ 8. เตรียมควำมพร้อมสํำหรับรับกำรประเมินคุณภำพจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
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ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ เป็นระบบเพ่ือรองรับกำรประเมินผลกำรดํำเนินงำน กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยจำกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือจัดทํำรำยงำนผลกำรประเมินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำประจํำปี ในระดับ คณะ สถำบัน สํำนัก และมหำวิทยำลัย โดยมีกระบวนกำรทั้งสิ้น 7 
กระบวนกำร 

กระบวนกำรที่ 1. ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของ SAR ในระบบ CHE QA Online 
กระบวนกำรที่ 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือทํำกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ในระดับหลักสูตร คณะ ศูนย์ สํำนัก และระดับมหำวิทยำลัย  
กระบวนกำรที่ 3. ดํำเนินกำรประเมินคุณภำพระดับหลักสูตร 
กระบวนกำรที่ 4. ดํำเนินกำรประเมินคุณภำพระดับสถำบัน/สํำนัก/คณะ 
กระบวนกำรที่ 5. ดํำเนินกำรประเมินคุณภำพระดับมหำวิทยำลัย 
กระบวนกำรที่ 6. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
กระบวนกำรที่ 7. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำต่อ สกอ. และผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเพ่ือรับ

ข้อเสนอแนะต่อไป 
 
 

เร่ิมต้น 

1. ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของ SAR ในระบบ CHE QA Online 

 

เสร็จสิ้น 

2. แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ทุกระดบั 
 

 
3. ประเมินคุณภำพระดับหลักสูตร 

4. ประเมินคุณภำพระดับสถำบัน/สำํนัก/คณะ 

5. ประเมินคุณภำพระดับมหำวิทยำลัย 

6. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

7. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ต่อต้นสังกัดและผู้บริหำรมหำวิทยำลยั 
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ระบบการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ส านักบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ หลังจำกเสร็จสิ้นกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
และส่งรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ให้กับต้นสังกัดและผู้บริหำรสถำบันเพ่ือพิจำรณำและให้
ข้อเสนอแนะ และนํำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรและผู้ทรงคุณวุฒิมำเพ่ือปรับปรุงผลกำรดํำเนินงำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำถัดไป ซึ่งมีกระบวนกำรทั้งสิ้น 7 กระบวนกำร 

กระบวนกำรที่ 1. รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
กระบวนกำรที่ 2. รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
กระบวนกำรที่ 3. รับข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัย 
กระบวนกำรที่ 4. จัดทํำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Improvement plan) 
กระบวนกำรที่ 5. เสนอแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
กระบวนกำรที่ 6. เสนอแผนพัฒนำคุณภำพต่อสภำมหำวิทยำลัย 
กระบวนกำรที่ 7. ดํำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพโดย บูรณำกำรกับแผนปฏิบัติงำนปีถัดไป 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

1. รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

เสร็จสิ้น 

2. รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั 
 

3. รับข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลยั 
 

4. จัดทํำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสำํนักบริกำรวิชำกำร 
 

5. เสนอแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตอ่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั 
 

6. เสนอแผนพัฒนำคุณภำพต่อสภำมหำวิทยำลยั 
 

7. ดํำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพโดย บูรณำกำรกับแผนปฏิบัติงำนปีถัดไป 
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บทที่ 3    องคป์ระกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ 
   ส านักบริการวิชาการ 

 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
          ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ 
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร   
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ภำวะผู้นํำของคณะกรรมกำรประจํำหนวยงำนและผู้บริหำรหน่วยงำน  
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้   
          ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ  
          ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ  
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
          ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
องค์ประกอบที่ 5 พันธกิจหลัก 
          ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : กำรบริกำรวิชำกำร 
          ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : รำยได้ของสํำนักบริกำรวิชำกำร 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

หลักการ 
หน่วยงำนสนับสนุนแต่ละแห่งมีปรัชญำ ปณิธำน และจุดเน้นที่อำจแตกต่ำงกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ที่

หน่วยงำนจะกํำหนดวิสัยทัศน์แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจํำปี ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน 
กฎหมำย และจุดเน้นของหน่วยงำนที่สนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ตำมหลักกำรอุดมศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนกำรกํำหนดวิสัยทัศน;และแผนกลยุทธ; มหำวิทยำลัยเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมของบุคลำกรทุก
หนว่ยงำนสนับสนุนในมหำวิทยำลัย และมีกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กํำหนดแล้วให้รับทรำบทั่วกันทั้ง 
อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริกำร และสังคม โดย
พิจำรณำจำกตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   กระบวนกำรพัฒนำแผน      
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
หน้ำที่หลักของหน่วยงำนสนับสนุน คือ กำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรบริหำร หรือสนับสนุน 

พันธกิจดำ้นอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัย ในกำรดํำเนินงำนจํำเป็นต้องมีกำรกํำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรดํำเนินงำน
ของหน่วยงำน เพ่ือให้หน่วยงำนดํำเนินกำรสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภำพ มีควำมเป็นสำกล และ
เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน ดังนั้น หน่วยงำนต้องกํำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์และแผน
ดํำเนินงำนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรดํำเนินงำน 
 ในกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงำนแล้ว จะต้อง
คํำนึงถึงหลักกำรอุดมศึกษำ กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
มำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำง ๆ ของชำติ รวมถึงทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้เพ่ือให้กำรดํำเนินงำนของหน่วยงำนเป็นไป
อย่ำงมีคุณภำพเปน็ที่ยอมรับ และสำมำรถตอบสนองสังคมในทิศทำงที่ถูกต้องเหมำะสม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีกำรจัดทํำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของ มหาวิทยาลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 
หน่วยงาน และได้รับควำมเห็นชอบจำก คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือ 
ปณิธำนและพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย ตลอดจนสอดคล้องกับปฏิญญำของหน่วยงำนและแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำของมหำวิทยำลัย 

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ไปสู่ทุกหน่วยงำนย่อยภำยใน 
3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจํำปีครบตำมพันธกิจของหน่วยงาน 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจํำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดควำม 

สํำเร็จของกำรดํำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจํำปี 
5. มีกำรดํำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจํำปีครบตำมพันธกิจของหน่วยงาน 
6. มีกำรติดตำมผลกำรดํำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจํำปีอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รำยงำนผลต่อ คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจำรณำ 
7. มีกำรประเมินผลกำรดํำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และรำยงำนผลต่อ 

คณะกรรมกำรประจํำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ 
8. มีกำรนํำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปปรับปรุง 

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจํำปี 
 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรดํำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร  

8 ข้อ 
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจํำปีที่ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงำน 
2. รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล!องของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนกับนโยบำย จุดเน้น และ 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของมหำวิทยำลัย 
3. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรจัดทํำแผนกลยุทธ์ 
4. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงว่ำแผนกลยุทธ์ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจํำหน่วยงำน 
5. เอกสำรหลักฐำนกำรถ ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงำน ไปสู่ทุกหน่วยงำนย่อยภำยใน 
6. รำยละเอียดตัวบ่งชี้ และค่ำเป้ำหมำยของตัวบ่งชี้ตำมแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจํำปี 
7. รำยงำนผลกำรดํำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจํำปี 
8. เอกสำรกำรติดตำมผลกำรดํำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจํำปี 
9. เอกสำรหรือรำยงำนกำรประชุมที่แสดงถึงกำรรำยงำนกำรติดตำมผลกำรดํำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ต่อ 

คณะกรรมกำรประจํำหน่วยงำน เพื่อพิจำรณำ 
10. เอกสำรกำรประเมินผลกำรดํำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
11. เอกสำรหรือรำยงำนกำรประชุมที่แสดงถึงกำรรำยงำนกำรประเมินผลกำรดํำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ

แผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมกำรประจํำหน่วยงำน เพ่ือพิจำรณำ (ให้ควำมเห็น) 
12. เอกสำรกำรนํำผลกำรพิจำรณำ ขอ้คิดเห็น และข!อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจํำหน่วยงำน 

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจํำปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ 

หลักการ 
หน่วยงำนสนับสนุนต้องให้ควำมสํำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร โดยมีคณะกรรมกำรประจํำหน่ วยงำนทํำ

หน้ำที่ในกำรกํำกับดูแลกำรทํำงำนของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ หน่วยงำนสนับสนุนจะต้องบริหำรจัดกำรด้ำน
ต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ เช่น ทรัพยำกรบุคคล ระบบฐำนข้อมูล กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง กำร
บริหำรทรัพยำกรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตำมเป Jำหมำยที่กํำหนดไว้โดยใช้หลักธรรมำภิบำล (Good 
Governance) โดยพิจำรณำจำกตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ภำวะผู้นํำของคณะกรรมกำรประจํำหน่วยงำนและผู้บริหำรหน่วยงำน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1   ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร      
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 คุณภำพของกำรศึกษำจะเกิดขึ้นถ้ำหน่วยงำนมีบุคลำกรที่มีคุณภำพ มีควำมรักองค์กร มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมภำระงำนที่กํำหนด ผู้บริหำรมีกำรมอบหมำยงำนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำตำมศักยภำพ ควำมถนัด ควำม
สนใจของแต่ละบุคคล บุคลำกรทุกระดับมีควำมพึงพอใจในกำรทํำงำน มีกำรพัฒนำบุคลำกรตำมสำขำวิชำชีพ และ
หำวิธีกำรที่จะธํำรงรักษำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. มีกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนที่กํำหนด 
 3. มีกำรดํำเนินกำรหรือกิจกรรมที่สร้ำงขวัญและกํำลังใจให้บุคลำกรสำมำรถทํำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4. มีระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรนํำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 
 5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกร และดูแลควบคุมให้บุคลำกรถือปฏิบัติ 

6. มีกำรประเมินผลควำมสํำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 
 7. มีกำรนํำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรดํำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

7 ข้อ 
 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนที่กํำหนด 
 3. โครงกำร กิจกรรม สวัสดิกำร สร้ำงขวัญและกํำลังใจให้บุคลำกรสำมำรถทํำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงถึงระบบกำรติดตำมให!บุคลำกรนํำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำ 
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 
 5. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงถึงกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกร และดูแลควบคุมให้บุคลำกรถือ
ปฏิบัติ 
 6. เอกสำรหรือรำยงำนกำรประชุมเกี่ยวกับกำรประเมินผลควำมสํำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
บุคลำกร 
 7. เอกสำรหลักฐำนกำรนํำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ภำวะผู้นํำของคณะกรรมกำรประจํำหน่วยงำนและผู้บริหำรหน่วยงำน      
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
ปัจจัยสนับสนุนที่สํำคัญต่อควำมเจริญก้ำวหน้ำของหน่วยงำน คือ คณะกรรมกำรประจํำหนวยงำนและ

ผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำนนั้น ๆ หำกคณะกรรมกำรประจํำหน่วยงำน และผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นํำที่ดี มี
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ธรรมำภิบำล รับผิดชอบต่อสังคม รักควำมก้ำวหน้ำ ดูแลบุคลำกรอย่ำงดี เปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอกหน่วยงำนเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจแก้ปัญหำ และกํำกับดูแลติดตำมผลกำรดํำเนินงำนของ
หน่วยงำนไปในทิศทำงที่ถูกต้อง จะส่งผลให้มหำวิทยำลัยบรรลุตำมยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์ได้อย่ำงรวดเร็ว 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. คณะกรรมกำรประจํำหน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกํำหนดครบถ้วนและมีกำรประเมินตนเอง

ตำมหลักเกณฑท์ี่กํำหนดล่วงหน้ำ 
2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ กํำหนดทิศทำงกำรดํำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ มี

ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรนํำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำหน่วยงำน 
3. ผู้บริหำรมีกำรกํำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดํำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถสื่อสำรแผน

และผลกำรดํำเนินงำนของหน่วยงำนไปยังบุคลำกรในหน่วยงำน 
4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ให้ อํำนำจในกำรตัดสินใจแก่

บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 
5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพ่ือให้สำมำรถทํำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของ

หนว่ยงำนเต็มตำมศักยภำพ 
6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลโดยคํำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. คณะกรรมกำรประจํำหน่วยงำนประเมินผลกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร และนํำผลกำรประเมินไป

ปรับปรุงกำรบริหำรงำนอยำงเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรดํำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

6 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

7 ข้อ 
 
 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกํำหนดของคณะกรรมกำรประจํำหน่วยงำน และรำยงำน 
กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรประจํำหน่วยงำนตำมหลักเกณฑ์ที่กํำหนดล่วงหน้ำ 
 2. เอกสำรเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรดํำเนินงำน ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ และเอกสำรกำร
ถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรดํำเนินงำน แผนกลยุทธ์ ไปยังบุคลำกรทุกระดับ 
 3. เอกสำรหลักฐำนกำรกํำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดํำเนินงำนตำมที่มอบหมำยโดยผู้บริหำร รวมทั้ง
เอกสำรกำรสื่อสำรแผนและผลกำรดํำเนินงำนของหน่วยงำนไปยังบุคลำกรในหน่วยงำน 
 4. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำร ให้อํำนำจในกำรตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 
 5. เอกสำรหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่ วมงำน เพ่ือให้สำมำรถ
ทํำงำนบรรลุวัตถุประสงคข์องหน่วยงำนเต็มตำมศักยภำพ 
 6. เอกสำรหลักฐำนหรือรำยงำนผลกำรดํำเนินงำนของผู้บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 7. ผลกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน โดยคณะกรรมกำรประจํำหน่วยงำน และเอกสำรกำร
นํำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมโดยผู้บริหำร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้       
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำข้อที่ 3 กํำหนดให้หน่วยงำนมีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้ ซึ่งต้องมีกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงำนแห่งกำรเรียนรู้ โดยมีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ใน
หน่วยงำนซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำรมำพัฒนำให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงำนสำมำรถ
เข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้หน่ วยงำนมี
ควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในสถำบัน ประกอบด้วยกำรระบุควำมรู้ 
กำรคัดเลือก กำรรวบรวม กำรจัดเก็บควำมรู้ กำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน กำรสร้ำงบรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในหน่วยงำน กำรกํำหนดแนววิธีปฏิบัติ งำน ตลอดจน
กำรใช!เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีกำรกํำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หนว่ยงำน 
 2. มีกำรกํำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะอย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่
กํำหนดในขอ้ 1 
 3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพ่ือคน้หำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่กํำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู บุคลำกรกลุม่เปำ้หมำยที่กํำหนด 
 4. มกีำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่กํำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ที่เปน็แนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำ และจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 
 5. มีกำรนํำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ที่เป็นลำย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช!ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรดํำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

5 ข้อ 
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. เอกสำรแสดงกำรกํำหนดประเด็นควำมรู้ เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ และบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย 
 2. โครงกำร/กิจกรรมกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่กํำหนด และเอกสำรกำรเผยแพร่ไปสู่บุคลำกร
กลุ่มเปำ้หมำยที่กํำหนด 
 3. เอกสำรกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นที่กํำหนดและเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 
 4. เอกสำรหลักฐำนกำรนํำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
และจำกควำมรู้ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เปน็แนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน
จริง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  ระบบบริหำรควำมเสี่ยง      
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 เพ่ือให้หน่วยงำนมีระบบบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำรบริหำรและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนกำร
ดํำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียงและกำรฟ้องร้อง
จำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือควำมคุ้มค่ำ เพ่ือให้ระดับควำม
เสี่ยง และขนำดของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคํำนึงถึงกำรเรียนรู้
วิธีกำรป้องกันจำกกำรคำดกำรณ์ปัญหำล่วงหน้ำ และโอกำสในกำรเกิดเพ่ือป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรงของ
ปัญหำ รวมทั้งกำรมีแผนสํำรองต่อภำวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบงำนต่ำง ๆ มีควำมพร้อมใช้งำน มีกำรปรับปรุง
ระบบอย่ำงต่อเนื่อง และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยของหน วยงำน ตำมยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์
เป็นสํำคัญ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะทํำงำนบริหำรควำมเสี่ยงโดยมีผู้บริหำรระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงำนร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะทํำงำน 
 2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำนตำมบริบทของ
หนว่ยงำน จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
    - ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่ 
    - ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของหนวยงำน 
    - ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข!อบังคับ 
    - ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกระบวนกำรบริหำร ระบบงำน ระบบประกัน
คุณภำพ 
    - ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล โดยเฉพำะจรรยำบรรณของบุคลำกร 
    - ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 
 3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดลํำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2 
 4. มีกำรจัดทํำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงและดํำเนินกำรตำมแผน 
 5. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรดํำเนินงำนตำมแผนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจํำหน่วยงำน 
และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
 6. มีกำรนํำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจํำหน่วยงำนและคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยไปใช้ในกำรปรับแผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปี
ถัดไป 
 หมายเหตุ: คะแนนกำรประเมินจะเท่ำกับ 0 หำกพบว่ำเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงขึ้นภำยในหน่วยงำนในรอบปี
กำรประเมินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและควำมปลอดภัยของบุคลำกร ผู้รับบริกำร หรือต่อชื่อเสียง ภำพลักษณ์ หรือ
ต่อควำมมั่นคงทำงกำรเงินของหน่วยงำน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของหน่วยงาน ในการควบคุม หรือ
จัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 

 

 



 

33 

 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
 1. มีกำรเสียชีวิตและถูกทํำร้ำยร่ำงกำยหรือจิตใจอย่ำงรุนแรงของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน ทั้งๆ ที่อยู่ใน
วิสัยที่หน่วยงำนสำมำรถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
หรือไม่พบควำมพยำยำมของหน่วยงำนในกำรระงับเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 
 2. หน่วยงำนเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภำพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมำจำกปัจจัยต่ำง ๆ เช่น บุคลำกรขำด
จริยธรรม จรรยำบรรณ กำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่ำวปรำกฏให้เห็นตำมสื่อต่ำง ๆ 
เช่น หนังสือพิมพ์ ข่ำว online เป็นต้น 
 3. หน่วยงำนขำดสภำพคล่องในด้ำนกำรเงิน จนทํำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ส่งผลกระทบต่อผู้รับบริกำร
อย่ำงรุนแรง 
 การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
 1. หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์และจัดทํำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงป้องกันหรือมีแผนรองรับเพ่ือลดผลกระทบ
สํำหรับควำมเสี่ยงที่ทํำให้เกิดเรื่องร้ำยแรงดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำและดํำเนินกำรตำมแผน 
 2. เป็นเหตุสุดวิสัยอยู่นอกเหนือกำรบริหำรจัดกำร (กำรควบคุมหรือกำรป้องกัน) ของหน วยงำน 
 3. เหตุกำรณร์้ำยแรงดังกล่ำวมีควำมรุนแรงที่ลดน้อยลงมำกจำกแผนรองรับผลกระทบที่ได้กํำหนดไว้ 
ล่วงหน้ำ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรดํำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

6 ข้อ 
 
 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. คํำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะทํำงำนบริหำรควำมเสี่ยงของหนวยงำน 
2. เอกสำรกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงของหนวยงำน 
3. เอกสำรกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดลํำดับควำมเสี่ยงของหนวยงำน 
4. แผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และรำยงำนผลกำรดํำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
5. เอกสำรหลักฐำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรดํำเนินงำนตำมแผน และเอกสำร หรือรำยงำนกำร

ประชุมที่แสดงถึงรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรดํำเนินงำนตำมแผน ต่อคณะกรรมกำรประจํำหน่วยงำน 
และ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย 

6. เอกสำรหลักฐำนกำรนํำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำก คณะกรรมกำรประจํำหน่วยงำน และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยไปใช้ในกำรปรับแผนหรือ 
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ 

หลักการ 
กำรเงินและงบประมำณเป็นสิ่งที่สํำคัญอย่ำงหนึ่งของหน่วยงำนสนับสนุน ไม่ว่ำแหล่งเงินทุนของหน่วยงำน

สนับสนุนจะได้มำจำกงบประมำณแผ่นดิน (สํำหรับสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ) หรือเงินรำยได้ของหน่วยงำน เช่น ค่ำ
หน่วยกิต ค่ำธรรมเนียม ค่ำบํำรุงกำรศึกษำต่ำง ๆ ของนักศึกษำ รำยได้จำกงำนวิจัยบริกำรทำงวิชำกำร ค่ำเช่ำ
ทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหำรหน่วยงำนจะต้องมีแผนกำรใช้เงินที่สะท้อนควำมต้องกำรใช้เงินเพ่ือกำรดํำเนินงำนตำมแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำนประจํำปีของหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทํำควำมเข้ำใจกับกำรวิเครำะห์ทำง
กำรเงิน เช่น ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดต่อจํำนวนศึกษำ ทรัพย์สินถำวรต่อจํำนวนนักศึกษำ ค่ำใช้จ่ำยที่หน่วยงำนใช้สํำหรับ
กำรผลิตบัณฑิตต่อหัว จํำแนกตำมกลุ่มสำขำ รำยได้ทั้งหมดของหน่วยงำนหลังจำกหักงบ (ค่ำใช้จ่ำย) ดํำเนินกำร
ทั้งหมด งบประมำณในกำรพัฒนำบุคลำกร ควำมรวดเร็วในกำรเบิกจ่ำย ร้อยละของงบประมำณที่ประหยัดได้
หลังจำกที่ปฏิบัติตำมภำรกิจทุกอย่ำงครบถ้วน สิ่งถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่ำงคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยพิจำรณำจำกตัวบ่งชี้ดังต อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1   ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ      
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 หน่วยงำนจะต้องมีระบบในกำรจัดหำและจัดสรรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพจะต้องมีแผนกลยุทธ์ทำงด้ำน
กำรเงิน ซึ่งเป็นแผนจัดหำเงินทุนจำกแหล่งเงินทุนต่ำง ๆ ที่สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถำบันห์สำมำรถ
ดํำเนินกำรได ้มีกำรวิเครำะห์รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยของกำรดํำเนินงำน ทั้งจำกงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้อ่ืน ๆ ที่
หน่วยงำนได้รับ มีกำรจัดสรรงบประมำณและกำรจัดทํำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงป็นระบบครบทุกพันธกิจมีระบบ
กำรตรวจสอบกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ รำยงำนทำงกำรเงินต้องแสดงรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยในทุกภำรกิจ 
โครงกำร กิจกรรมเพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำมมั่นคงของหนว่ยงำนได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีนโยบำยและแผนทำงกำรเงินที่ระบุแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร 
และกำรวำงแผน กำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2. มีงบประมำณประจํำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำหนวยงำนและ
บุคลำกร 
 3. มีกำรจัดทํำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจํำหนวยงำนอย่ำงน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 
 4. มีกำรนํำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำม
มั่นคงของหนวยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 5. มีกำรตรวจติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยกํำหนด 
 6. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและนํำข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงิน
ไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรดํำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

6 ข้อ 
 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. แผนกำรใช้จ่ำยเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหนวยงำน ท่ีแสดงถึงแนวทำงจัดหำ
ทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผน กำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. เอกสำรงบประมำณประจํำปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำ
หน่วยงำน และบุคลำกร 

3. เอกสำรรำยงำนทำงกำรเงิน และเอกสำรกำรรำยงำนกำรเงินต่อคณะกรรมกำรประจํำ
หน่วยงำนอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4. เอกสำรหลักฐำนกำรนํำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยและวิเครำะห์
สถำนะทำงกำรเงิน และควำมมั่นคงของหนวยงำน 
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5. เอกสำรหรือรำยงำนกำรตรวจติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ี
มหำวิทยำลัยกํำหนด 

6. เอกสำรหรือรำยงำนกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและเอกสำรกำรนํำ
ข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจของผู้บริหำรระดับสูง 
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องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

หลักการ 
ระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นปัจจัยสํำคัญที่แสดงถึงศักยภำพกำรพัฒนำ

คุณภำพของหน่วยงำนสนับสนุน โดยต้องครอบคลุมทั้งปจัจัยนํำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่
เกิดข้ึน หน่วยงำนสนับสนุนจะต้องพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในอย ำงต่อเนื่อง และมี
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เป็นลักษณะเฉพำะของ
หน่วยงำน โดยพิจำรณำจำกตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1   ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน      
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำตำมที่กํำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งหนวยงำนต้องสร้ำงระบบและกลไกในกำร
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนำกำรดํำเนินงำนของหนวยงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และระดับ
คุณภำพตำมมำตรฐำนที่กํำหนดโดย มหำวิทยำลัยและหนวยงำนต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรวัดผล
สํำเร็จของกำรประกันคุณภำพภำยใน รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสำธำรณชน มีกำรประเมินและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่ำงที่ด ี 
 กำรประกันคุณภำพภำยใน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องดํำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมีกำรสร้ำงจิตสํำนึกให้เห็นว่ำเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในกำรพัฒนำคุณภำพของงำนตำม
พันธกิจ ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สำธำรณชนให้มั่นใจได้ว่ำหนวยงำนสำมำรถสร้ำงผลผลิตตำมพันธกิจ มีคุณภำพ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของ
หนวยงำน ตั้งแต่ระดับหน่วยงำนย่อย และดํำเนินกำรตำมระบบท่ีกํำหนด 
 2. มีกำรกํำหนดนโยบำยและให้ควำมสํำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพภำยใน โดยคณะกรรมกำรระดับ 
นโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน 
 3. มีกำรกํำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมลักษณะเฉพำะของหน่วยงำนที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงำน 
 4. มีกำรดํำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วนประกอบด้วย 1) กำรควบคุม ติดตำมกำร
ดํำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดทํำรำยงำนประจํำปีที่ เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ เสนอต่ อ
คณะกรรมกำรประจํำหนวยงำน และ จัดส่งหน่วยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมกํำหนดเวลำ และ 3) กำรนํำผล
กำรประเมินคุณภำพไปทํำแผนกำรพัฒนำคุณภำพของหนวยงำน 
 5. มีกำรนํำผลกำรประกันคุณภำพภำยในมำปรับปรุงกำรทํำงำน และส งผลให้มีกำรดํำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ที่พัฒนำขึ้น 
 6. มีระบบสำรสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพภำยในสํำหรับหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในสถำบัน 
ตำมพันธกิจที่หน่วยงำนดูแลรับผิดชอบ 
 7. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงมหำวิทยำลัย และมีกิจกรรมรว่มกัน 
 8. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพท่ีหนวยงำนพัฒนำขึ้น และเผยแพร่ให้หน่ วยงำนอื่น
สำมำรถนํำไปใช้ประโยชน์ 
 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรดํำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีกำรดํำเนินกำร 

8 ข้อ 
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. เอกสำรแสดงระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนำกำรของหนวยงำน ตั้งแต่ระดับหน่วยงำนย่อย และรำยงำนผลดํำเนินกำรตำมระบบที่กํำหนด 
2. เอกสำรนโยบำยและกำรให!ควำมสํำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพภำยใน โดยคณะกรรมกำรระดับ

นโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของหนวยงำน 
3. รำยชื่อตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมพันธกิจของหนวยงำน 
4. เอกสำรหลักฐำนกำรเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในของคณะกรรมกำร

ประเมินของหนวยงำนตอคณะกรรมกำรประจํำหนวยงำน 
5. แผนพัฒนำคุณภำพของหนวยงำน 
6. เอกสำรหลักฐำนกำรนํำผลกำรประกันคุณภำพภำยในมำปรับปรุงกำรทํำงำนที่ส่งผลให้มีกำรพัฒนำผล

กำรดํำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
7. ระบบสำรสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
8. เอกสำรหลักฐำนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู!ด!ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงมหำวิทยำลัย 

และเอกสำร/โครงกำรที่ดํำเนินกิจกรรมร่วมกัน 
9. แนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
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องค์ประกอบที่ 5 พันธกิจหลัก 

ส านักบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 : การบริการวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
กำรบริกำรวิชำกำร เป็นภำรกิจหลักอีกอย่ำงหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ สถำบันควรคํำนึงถึงกระบวนกำร

ในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยกำรศึกษำควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยนํำมำจัดทํำแผนบริกำรวิชำกำร ทั้ง
กำรบริกำรที่ทํำให้เกิดรำยได้และกำรบริกำรวิชำกำร ที่สถำบันจัดทํำเพ่ือสร้ำงประโยชน์แกชุมชนหรือสังคม โดยมี
กำรประเมินควำมสํำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำร และนํำมำจัดทํำเป็นแผนกำรใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้ำง
ควำมพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. กํำหนดชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมโดยมีควำมร่วมมือระหว่ำง
คณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 

2. จัดทํำแผนบริกำรวิชำกำรโดยมีส่วนร่วมจำกชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยที่กํำหนดในข้อ 1 
3. ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำและมีควำมเข้มแข็งที่มีหลักฐำนที่ปรำกฏชัดเจน 
4. ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยดํำเนินกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
5. สถำบันสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนจำกภำยนอกในกำรพัฒนำชุมชนหรือ 

องค์กำรเป้ำหมำย 
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในกำรดํำเนินกำรตำมแผนบริกำรวิชำกำรแกสังคมของสถำบันตำมข้อ 2 โดยมี 

จํำนวนอำจำรย์เข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของอำจำรย์ทั้งหมดของสถำบัน ทั้งนี้ต้องมีอำจำรย์มำจำกทุก 
คณะ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรดํำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรดํำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรดํำเนินกำร 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีกำรดํำเนินกำร 
5 ข้อ 

มีกำรดํำเนินกำร 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 : รายได้ของส านักบริการวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
สํำนักบริกำรวิชำกำรมีภำรกิจหลักในกำรให้บริกำรแก่สังคม ตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำร 

บริหำรงำนบริกำรวิชำกำรและกำรสร้ำงรำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงมีกำรแบ่งส่วนงำนเพ่ือรับผิดชอบงำน 
ด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมเป็น 2 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยงำนบริกำรวิชำกำร และฝ่ำยงำนทรัพย์สินและรำยได้ โดยมี 
สํำนักงำนบริกำรวิชำกำรเป็นหน่วยสนับสนุนให้งำนบริกำรวิชำกำรดํำเนินกำรด้วยควำมเรียบร้อยและมี 
ประสิทธิภำพ กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของสํำนักบริกำรวิชำกำรมีกำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบของ 
คณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรสํำนักบริกำรวิชำกำรคอยกํำกับดูแล ติดตำมกำรดํำเนินงำน เพ่ือให! 
เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำรดํำเนินงำนในภำพรวม โดยผลผลิตกำรดํำเนินงำนของสํำนักบริกำรวิชำกำร 
หมำยถึง รำยได!จำกฝำยงำนบริกำรวิชำกำร และรำยได้จำกฝ่ำยงำนทรัพย์สินและรำยได้ตำมปีงบประมำณ 

ฝ่ำยงำนบริกำรวิชำกำร 
     - รำยได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
ฝ่ำยงำนทรัพย์สินและรำยได้ 
     - รำยได้จำกแผนกผลิตน้ํำดื่ม 
     - รำยได้จำกศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพกำรโรงแรม (ริมกรีน) 

       - รำยได้จำกศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ (สนำมกอล์ฟ) 
     - รำยได้จำกงำนจัดเก็บและหำรำยได้ 
     - รำยได้อ่ืนๆ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รำยได้ 500,000- 
600,000 บำท 

รำยได้ 600,001- 
700,000 บำท 

รำยได้ 700,001- 
800,000 บำท 

รำยได้ 800,001- 
999,999 บำท 

รำยได้ 1,000,000 
บำทข้ึนไป 

 
หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลตัวเลขรำยได้ตำมรำยงำนของสํำนักบริกำรวิชำกำร และหน่วยงำนทรัพย์สินและรำยได้ 
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ค่าเป้าหมายตามองค์ประกอบคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ปีการศึกษา 2560  

รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ของสํำนักบริกำรวิชำกำร ประจํำปีกำรศึกษำ 2560 ได้กํำหนด
ประเมินตนเองใน 5 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ ตำมเกณฑ์กำรประเมินของสํำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
(สกอ.) โดยสํำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏรํำไพพรรณี ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
กำรจัดทํำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำร เกณฑ์มำตรฐำน 6 ข้อ ในระดับ
สถำบัน และสํำนักบริกำรวิชำกำรได้กํำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมองค์ประกอบคุณภำพ ตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. ปี
กำรศึกษำ 2560 ของสํำนักบริกำรวิชำกำร ดังนี้ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

รายละเอียดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายปี 2560 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1 
 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

 
 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 6 ข้อ 4 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารและการจัดการ   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 

ระบบกำรพัฒนำบคุลำกร 
ภำวะผู้นํำของคณะกรรมกำรประจํำหน่วยงำน
และผูบ้ริหำรหน่วยงำน 
กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู ้
ระบบบรหิำรควำมเสี่ยง 

5 ข้อ 
6 ข้อ 

 
4 ข้อ 
5 ข้อ 

4 คะแนน 
4 คะแนน 

 
4 คะแนน 
4 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 การเงินและงบประมาณ   
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกกำรเงนิและงบประมำณ 5 ข้อ 4 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ

ภำยใน 
6 ข้อ 4 คะแนน 

คะแนนเฉลีย่รวม ..........
คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 ภารกิจหลัก   
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 

กำรบริกำรวิชำกำร 
รำยได้ของสํำนักบริกำรวิชำกำร 

6 ข้อ 
รำยได้ 800,001-999,999 บำท 

5 คะแนน 
4 คะแนน 

คะแนนเฉลีย่รวม ........คะแนน 
คะแนนเฉลีย่รวมทุกองค์ประกอบ ........คะแนน 
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ผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพของส านักบริการวิชาการ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ/ชื่อตัวบ่งชี ้
 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน น.ส.ทัศนีย์  ภุมวภิำชน ์

 
ผู้อํำนวยกำรสํำนักบริกำรวิชำกำร 

องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 
 

น.ส.ทัศนีย์ ภมุวิภำชน ์
 

ผู้อํำนวยกำรสํำนักบริกำรวิชำกำร 
หัวหน้ำสํำนักงำน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ภำวะผู้นํำของคณะกรรมกำรประจํำ
หน่วยงำนและผู้บริหำรหน่วยงำน 

น.ส.ทัศนีย์ ภมุวิภำชน ์
 

ผู้อํำนวยกำรสํำนักบริกำรวิชำกำร 
หัวหน้ำสํำนักงำน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรยีนรู ้
 

น.ส.สรุีวัลย์   เปรมปร ี
 

ผู้อํำนวยกำรสํำนักบริกำรวิชำกำร 
หัวหน้ำสํำนักงำน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง นำยไพศำล  โยมญำต ิ หัวหน้ำสํำนักงำน 

องค์ประกอบท่ี 3 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ น.ส.อลิษำ ประสมผล รองผู้อํำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 

รองผู้อํำนวยกำรฝ่ำยทรัพยส์ินและรำยได ้
องค์ประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพ 

กำรศึกษำภำยใน 
นำยพัฒไชย  นิโรจน ์ รองผู้อํำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 

องค์ประกอบท่ี 5 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 กำรบริกำรวิชำกำร นำยไพศำล โยมญำต ิ รองผู้อํำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 รำยได้ของสํำนักบรกิำรวิชำกำร น.ส.อลิษำ ประสมผล รองผู้อํำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
รองผู้อํำนวยกำรฝ่ำยทรัพยส์ินและรำยได ้

 
 
 
 
 

 


