
การประกันคุณภาพ 

สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษา เริ่มตั้งแตปการศึกษา 
2547 เปนตนมา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ มีการคิดคะแนน
ประเมินตามเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตั้งแตปการศึกษา 
2551 มีการคิดคะแนนประเมินตามเกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (มร.) ดวย 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ  
ปการศึกษา ผานเกณฑการประเมินท่ีระดับ  ผลการประเมินท่ีคะแนน 

สกอ. มร. สกอ. มร. 
2547 ระดับดี  (3.50-4.49) - 3.92 - 
2548 ระดับดี  (3.50-4.49) - 4.13 - 
2549 ระดับดี  (3.50-4.49) - 4.42 - 
2550 ระดับดีมาก (2.51 – 3.00) - 2.66 - 
2551 ระดับดีมาก (2.51 – 3.00) ระดับดีมาก (2.51 – 3.00) 2.67 2.61 
2552 ระดับดีมาก (2.51 – 3.00)      ระดับดี (3.51 – 4.50) 2.73 4.39 
2553 ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) 5.00 5.00 
2554 ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) 5.00 5.00 
2555 ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) 5.00 5.00 
2556 ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) 4.88 4.89 
2557 ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) 5.00 5.00 
2558  ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) 5.00 5.00 
2559 ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) 5.00 5.00 
2560 ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) 5.00 5.00 
2561 ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) 4.86 4.86 
2562 ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) 4.70 4.70 
2563 ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) 4.64 4.64 
2564 ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) ระดับดีมาก (4.51 – 5.00) 4.59 4.59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ ไดรับรางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ดังนี้ 

1. ปการศึกษา 2547 รางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการประเมินผานในระดับดี 
(3.50-4.49) ท่ีคะแนน 3.92 ไดรับผลการประเมินสูงสุดในกลุมหนวยงานสํานัก/สถาบันท่ี
สนับสนนุการเรียนการสอน จาํนวน 13 หนวยงาน 

2. ปการศึกษา 2548 รางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการประเมินผานในระดับดี 
(3.50-4.49) ท่ีคะแนน 4.13 ไดรับผลการประเมินสูงสุดเปนอันดับท่ี 3 ในกลุมหนวยงานสํานัก/
สถาบันท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน 12 หนวยงาน 

3. ปการศึกษา 2550 รางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการประเมินผานในระดับ  
ดีมาก (2.51-3.00) ท่ีคะแนน 2.66 ไดรับผลการประเมินสูงสุดเปนอันดับท่ี 3 ในกลุมหนวยงาน
สํานัก/สถาบันท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน 12 หนวยงาน 

4. ปการศึกษา 2553 รางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการประเมินผานในระดับ  
ดีมาก (4.51 – 5.00) ท่ีคะแนน 5.00 ไดรับผลการประเมินสูงสุดเปนอันดับท่ี 1 ในกลุมหนวยงาน
สํานัก/สถาบันท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน 12 หนวยงาน 

5. ปการศึกษา 2554 รางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการประเมินผานในระดับ   
ดีมาก (4.51 – 5.00) ท่ีคะแนน 5.00 ไดรับผลการประเมินสูงสุดเปนอันดับท่ี 1 ในกลุมหนวยงาน
สํานัก/สถาบันท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน 12 หนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรายองคประกอบ/ตัวบงช้ี 

องคประกอบที่ไดรับการประเมิน 
ผล 

ปการศึกษา 2563 
ผล 

ปการศึกษา 2564 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 2565 
องคประกอบที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ 3.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

แตไมตองประเมิน 

 
 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

แตไมตองประเมิน 

 
 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

แตไมตองประเมิน 
องคประกอบที่ 4 การบริหารจดัการ 
ตัวบงชี้ 4.1 ผลลัพธการดําเนนิงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

 
ผลรวมคะแนนถวง

น้ําหนัก 
จากการประเมิน KPI 

Template  
ในแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
= 3.7118 = 3.71 

ระดับด ี

 
ผลรวมคะแนนถวง

น้ําหนัก 
จากการประเมิน KPI 

Template  
ในแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
= 3.6740 = 3.67 

ระดับด ี

 
ผลรวมคะแนนถวง

น้ําหนัก 
จากการประเมิน KPI 

Template  
ในแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
= 4.8565 = 4.86 

ระดับดีมาก 
ตัวบงชี้ 4.3 ภาวะผูนําของผูบริหาร 5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 
ตัวบงชี้ 4.4 การพฒันาสถาบันสู
สถาบนัเรียนรู 

5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 

ตัวบงชี้ 4.5 แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 
5.00 (ดีมาก) 

 
5.00 (ดีมาก) 

 
5.00 (ดีมาก) 

ตัวบงชี้ 4.6 การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 

ตัวบงชี้ 4.7 ระดบัความพงึพอใจของ
ผูรับบริการตอการใหบริการของ
หนวยงาน  

4.14 (ดี) 3.86 (ดี) 3.51 (ดี) 

รวมองคประกอบที่ 4 4.64 (ดีมาก) 4.59 (ดีมาก) เปาหมาย 4.73 (ดีมาก) 
รวม 4.64 (ดีมาก) 4.59 (ดีมาก) เปาหมาย 4.73 (ดีมาก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องคประกอบ ตัวบงช้ี เกณฑการดําเนินงาน เกณฑการประเมิน  
และเปาหมายคะแนน ปการศึกษา 2565 

 
องคประกอบท่ี 3  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (หนวยงานสนับสนุนสวนกลาง) 
รายงานผลการดําเนินงานแตไมตองประเมิน  
1.  กิจกรรมท่ีหนวยงานดําเนินการในปการศึกษา 2564 จํานวนผูเขารวม และผลการประเมินความพึงพอใจ 
2.  กิจกรรมท่ีเขารวมกับมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2564 จํานวนผูเขารวม และผลการประเมินความพึงพอใจ 
 
องคประกอบท่ี 4 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ 4.1 ผลลัพธการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประเด็นพิจารณา (ปงบประมาณ = ปการศึกษาท่ีประเมิน + 1) 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน เปาหมาย 
1. นําผลการประเมินแผนปฏบัิติราชการปงบประมาณท่ีผานมา มาพัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห  

SWOT กับวิสัยทัศนของหนวยงาน 
 

2. พัฒนาแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําปตามกรอบเวลา มีการกําหนดคาเปาหมายของแตละตัว
บงช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการประจําป รวมท้ัง
วิเคราะหสถานะทางการเงินของหนวยงาน 

 

3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณและแผนกลยุทธของหนวยงาน  
4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติราชการประจําป แผนกลยุทธและ

รายงานผลตอผูบริหารหนวยงานและผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑการประเมิน (ปงบประมาณ 2565) (ปงบประมาณท่ีตรงกับปการศึกษาท่ีประเมิน) 
 นําผลรวมคะแนนถวงนํ้าหนักจากการประเมิน KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ (รอบ 12 เดือน) ท่ีกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 
เปาหมาย 3.51 คะแนน ทําได 4.86 คะแนน 

(ผล KPI ปงบ 2565 
= 4.8565) 

    บรรลุเปาหมาย     
    ไมบรรลุเปาหมาย  

เปาหมายปตอไป 3.51 คะแนน 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 4.86  คะแนน (เต็ม 5) 
 
ตัวบงชี้ 4.3 ภาวะผูนําของผูบริหาร 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน เปาหมาย 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยทุธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 
 

2. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในสถาบัน 

 

3. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจดัการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม 

 

4. ผูบริหาร บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการ ท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน    
5. คณะกรรมการหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
 

เกณฑการประเมิน : (ระยะเวลา ปการศึกษา) 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 
ขอ 

มีการดําเนินการ 3 
ขอ 

มีการดําเนินการ 4 
ขอ 

มีการดําเนินการ 5 
ขอ 

 
เปาหมาย 5 ขอ ทําได 5 ขอ     บรรลุเปาหมาย     

    ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป 5 ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 5  คะแนน (เต็ม 5) 
 



ตัวบงชี้ 4.4 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน เปาหมาย 
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจดัการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน 

ครอบคลมุพันธกิจของหนวยงาน 
 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1  
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพ่ือ

คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 
 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

 

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรอืปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลายลกัษณ
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ีเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏบัิติงานจริง 

 

เกณฑการประเมิน : (ระยะเวลา ปการศึกษา) 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 
ขอ 

มีการดําเนินการ 3 
ขอ 

มีการดําเนินการ 4 
ขอ 

มีการดําเนินการ 5 
ขอ 

 
เปาหมาย 5 ขอ ทําได 5 ขอ     บรรลุเปาหมาย     

    ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป 5 ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 5  คะแนน (เต็ม 5) 
 

ตัวบงชี้ 4.5 แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน เปาหมาย 
1. มีแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีมีการวิเคราะหขอมลูเชิงประจักษ  
2. มีการดําเนินงานการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนท่ีกําหนด  
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

4. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ  
5. มีการประเมินแผนการบริหารและประเมินความสําเรจ็ของแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรอืปรับปรุงการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

* แผนการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง   - การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังสายสนับสนุน 
- รับบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเหมาะสมกับงาน 
- มีระบบกลไกบริหารกําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ รักษาบุคลากรใหคงอยู ลดอัตราการลาออก 
- มีแผนทดแทนบุคลากรผูเกษียณอาย ุ
- มีแผนบรหิารความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารบุคลากร 
- กําหนดภาระหนาท่ีความรับผิดชอบชัดเจน และเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ประสบการณ ฯ 

   แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง   - สงเสรมิใหบุคลากรทุกคนไดพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
- จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
- ประเมินการทํางานของบุคลากร และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
- มีการถายทอดสอนงานกัน 
- สรางขวัญและกําลังใจ         ฯลฯ 

เกณฑการประเมิน : (ระยะเวลา ปงบประมาณ) 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 
ขอ 

มีการดําเนินการ 3-4 ขอ มีการดําเนินการ 5 
ขอ 

มีการดําเนินการ 6 
ขอ 

 
เปาหมาย 6 ขอ ทําได 6 ขอ     บรรลุเปาหมาย     

    ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป 6 ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 5  คะแนน (เต็ม 5) 



ตัวบงชี้ 4.6 การประกันคุณภาพการศึกษา 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน เปาหมาย 
1. มีระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน โดยมคีณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสดุของ

หนวยงานเปนผูรับผดิชอบ 
 

2. มีการดําเนินงานดานการประกันคณุภาพการศึกษาภายในตามระบบ และกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบดวย 
การควบคุมคณุภาพ การติดตามการดําเนินงาน การตรวจสอบคณุภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

3. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน   
4. มีระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการตามพันธกิจของหนวยงาน หรอืสามารถนําระบบสารสนเทศจาก

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของนํามาใชประโยชน       
 

5. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสยี ในการประกันคณุภาพการศึกษา เชน นักศึกษา ผูใชบริการตามพันธกิจของ
หนวยงาน ฯลฯ 

 

เกณฑการประเมิน : (ระยะเวลา ปการศึกษา) 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 
ขอ 

มีการดําเนินการ 3 
ขอ 

มีการดําเนินการ 4 
ขอ 

มีการดําเนินการ 5 
ขอ 

 
เปาหมาย 5 ขอ ทําได 5 ขอ     บรรลุเปาหมาย     

    ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป 5 ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 5  คะแนน (เต็ม 5) 
 
ตัวบงชี้ 4.7 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน 

เกณฑการประเมิน เปาหมาย 
 ประเมินโดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของหนวยงาน โดยจะตองครอบคลุม
ประเด็นท่ีสําคญั คือ ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานคุณภาพการใหบริการ กลุมผูใชบริการ คือ อาจารย 
นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน บุคคลภายนอก และจาํแนกตามภารกิจท่ีตองใหบริการ 

เฉลี่ยรวมจากกลุมอาจารย  
และนักศึกษา 

= 3.51 ระดับด ี

 
 

สรุปเปาหมายคะแนนการประเมนิตนเอง SAR ปการศึกษา 2565  
องคประกอบ/ตัวบงชี ้ เปาหมายคะแนน ปการศึกษา 2565 

องคประกอบท่ี 3 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม       

ไมคิดคะแนน รายงานผลอยางเดียว 
 

องคประกอบท่ี 4 การบริหารจัดการ 
4.1 ผลลัพธการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ       

ผล KPI ปงบประมาณ 2565 = 4.86 
(เมื่อปงบประมาณ 2564 = 3.67) 

4.3 ภาวะผูนําของผูบริหาร 5.00 
4.4 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรยีนรู 5.00 
4.5 แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน       5.00 
4.6 การประกันคุณภาพการศึกษา 5.00 
4.7 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ 
      ของหนวยงาน 

เฉลี่ยรวมจากกลุมอาจารย และนักศึกษา = 3.51  
(เมื่อปการศึกษา 2564 เฉพาะกลุมนักศึกษา = 3.86) 

รวม 
28.37 / 6 ตัวชี้วัด = 4.7284  

= 4.73 (เมื่อปการศึกษา 2564 = 4.59) 

  


