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บทสรุปผู้บริหาร 
 
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้

หน่วยงานสนับสนุน มีการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาและยกระดับการศึกษา ให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาคมว่าหน่วยงาน
สนับสนุนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด             
ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและก้าวให้ทันต่อสภาวะของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง นั้น 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทำหน้าที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นองค์ประกอบการบริหารจัดการ และองค์ประกอบการดำเนินงาน
ตามพันธกิจของหน่วยงานซึ่งเป็นภาพสะท้อนการดำเนินงาน ดังนั้นผลการประเมินตนเอง ของสำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน 2 องค์ประกอบ จำนวน 12 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนผลการประเมิน 5.00  อยู่ในระดับดีมาก  โดย
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลการประเมิน – อยู่ในระดับ -  ด้านกระบวนการ (Process) มีผลการประเมิน 5.00  
อยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output)  มีผลการประเมิน 5.00  อยู่ในระดับดีมาก   

• ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 2 องค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่  1 การบรหิารจัดการ                       คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก   
องค์ประกอบที่  2 ตัวบ่งช้ีเฉพาะระดบัหน่วยงานสนับสนุน   คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก   
 

• จุดแข็ง 
1.ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

และทำงานเป็นทีม ส่งผลให้การบริหารจัดการบรรลุเป้าหมายโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาดำเนิน
โครงการที่หลากหลายตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาระยะยาว 

2.หน่วยงานสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมาก
ข้ึน มีการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือให้มีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศเกิดผลการพัฒนาเป็นรูปธรรม 

• แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. หน่วยงานนำแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้มาจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีเป็นรูปธรรม  

      นำไปเผยแพร่ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก และสร้างความท้าทายในการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
ตามองค์ประกอบในแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการดำเนินงานเชิงรุกภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน 
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2.หน่วยงานสามารถขยายกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาในการพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้

ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  และพิจารณาถึงความท้าทายการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจให้มากยิ่งข้ึนเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศของหน่วยงาน 

 
 

 
รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วันที่เข้ารับการประเมินฯ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564 

_____________________________________________________________ 
 
 

 
 

......................................................................................... 

 
 
ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อจัฉรา  สังข์สุวรรณ)  
  
  
  
 
 

......................................................................................... 

 
 
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

(อาจารยส์มโชค  ฤทธ์ิจำรูญ)  
  
  
  
 
 

......................................................................................... 

 
 
กรรมการและเลขานุการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษา ตระกูลบางคล้า)  
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กำหนดการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 

สำนักวิเทศสมัพันธ์และเครือขา่ยอาเซียน 
โดยการตรวจประเมินออนไลนผ์่านระบบ ZOOM MEETING 

วันจันทร์ ท่ี 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30-17.00 น.        
 

กิจกรรม ช่วงเวลา ผู้ดำเนินการ 
1.  ศึกษา SAR และเอกสารต่าง ๆ 
 

08.30-09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์ัจฉรา สังข์สุวรรณ 
2. อาจารย์สมโชค ฤทธ์ิจำรูญ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์รรษา ตระกลูบางคล้า 
 

2. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM MEETING
พิจารณาเอกสาร สรุปประเด็น และวางแผน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

09.00-09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 

3. ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนบี่งช้ีและองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้
กำหนดข้ึน 

09.30-10.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 

 องค์ประกอบที่ 1    การบริหารจัดการ 10.00-12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 

 องค์ประกอบที่ 2   ตัวบ่งช้ีเฉพาะระดับ
หน่วยงานสนบัสนุน 

13.00-14.00 น. 

4. รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติม 15.00-15.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 - ศึกษาจากเอกสาร   
 - สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

   ผ่านการชมVTR หรือสื่อออนไลน ์
  

 - สัมภาษณ์ออนไลน ์   
5. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM MEETING 
เพื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

16.00-17.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
ตารางผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

=บรรลุ 
=ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ผลประเมินตนเอง 

คะแนน 
ผลประเมิน 
ณ วันตรวจ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  ตัวบ่งชี้ร่วมระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1 6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  1.2 6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  1.3 ร้อยละ 90 ร้อยละ 99.04 บรรลุ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  1.4 6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  1.5 10 ข้อ 10 ข้อ บรรลุ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  1.6 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  1.7 7 ข้อ 7 ข้อ บรรลุ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  1.8 6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  1.9 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2 ตัวบ่งชี้เฉพาะหน่วยงานสนับสนุน 
สำนักงานอธิการบดี 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1 6 ข้อ 6 บรรลุ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 6 ข้อ 6 บรรลุ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่  2.3 5 ข้อ 5 บรรลุ 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 1 – 2   
(จำนวน 12 ตัวบ่งชี้) 

5.00 5.00 

หมายเหตุ   ผลการดำเนินงานให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสำหรับตัวบ่งชี้ น้ันๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ              
หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจำนวนหรือระบุเป็นข้อ 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

องค์ประกอบท่ี 
จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
                เร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การดำเนินงานระดับด ี
4.51 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วมระดับ
หน่วยงานสนับสนุน 

9 - 5 5 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้เฉพาะระดับ
หน่วยงานสนับสนุน   

3 - 5 5 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย  - 5 5 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมิน  - ดีมาก ดีมาก  
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา ระดบัหน่วยงานสนบัสนุน ประจำปีการศึกษา 2563 

 

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วมระดับหน่วยงานสนับสนุน 
จุดเด่น 

          1.ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาลในการบรหิารงานและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
และทำงานเป็นทีม ส่งผลให้การบริหารจัดการบรรลุเป้าหมาย 
          2.แม้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid-19) หน่วยงานสามารถบริหาร
จัดการและส่งเสริมการดำเนินงานได้ โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาดำเนินโครงการที่หลากหลายตาม
กลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาระยะยาว  
แนวทางเสริมจุดเด่น 

          1.หน่วยงานอาจนำแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้มาจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
รูปธรรม และนำไปเผยแพร่ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
          2.หน่วยงานสามารถสร้างความท้าทายในการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบใน
แผนยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการดำเนินงานเชิงรุกภายใตบ้ริบทของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  

 
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้เฉพาะหน่วยงานสนับสนุน 

จุดเด่น 

         1.หน่วยงานสามารถสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ในและต่างประเทศเพิม่มาก
ข้ึน ส่งผลให้มีนักศึกษาต่างประเทศเข้ามาศึกษามากข้ึน 
         2.หน่วยงานมีการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือให้มีความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศเกิดผลการพัฒนาเป็นรูปธรรม  
แนวทางเสริมจุดเด่น 

         1.หน่วยงานสามารถขยายกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาในการพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
         2.การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานแม้จะบรรลุเป้าหมายแล้วก็ตาม แต่ก็ควรพิจารณาถึง
ความท้าทายการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจให้มากยิ่งข้ึนเพื่อสร้างความเป็นเลิศของหน่วยงาน  

 


