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แนวทางการเขียนรายงานการปะเมินตนเอง (SAR : Self Assessment Report)  

ระดับสถาบัน ของสถาบันพระบรมราชชนก 
***************************** 

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕  และ พ.ศ. ๒๕๖๒  ในมาตรา ๔๗    

ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ส าหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็น
การเฉพาะ ให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก และตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๐ ให้สถาบันจัดให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน จึงต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานที่แสดงถึงการ
ด าเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก โดยจัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self Assessment Report) ระดับสถาบัน  

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  เป็นกระบวนการวิเคราะห์ตนเอง  เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานของสถาบันว่า    
ได้ด าเนินการตามพันธกิจ และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามแผนที่ก าหนดไว้ให้บรรลุผลอยู่ในระดับใด    
เป็นการทบทวนการปฏิบัติงานของสถาบันการศึกษาด้วยตนเอง รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ตลอดจน
ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้วยตนเอง  รายงานการประเมินตนเองจึงเป็นเอกสารที่ช่วยสะท้อนผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันการศึกษาที่ประกอบด้วย   การควบคุมคุณภาพ การก ากับติดตาม
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   จึงต้องรายงานผลการด าเนินงานตาม             
รายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในการเสริม
จุดเด่น ลดจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือให้การจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน ของสถาบันพระบรมราชชนก เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันและสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ชัดเจน กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา
จึงจัดท าแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self Assessment Report) ระดับสถาบัน ของสถาบัน
พระบรมราชชนก โดยการศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งจากภายในสถาบันพระบรมราชชนก            
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รายละเอียดดังนี้ 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก และทุกกองของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) สามารถเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ได้ตรงตามตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ขั้นตอนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์ผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

 



๒ 
 

 การเขียนรายงานการประเมินตนเองให้มีคุณภาพ ควรด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  

ขั้นตอนการด าเนินงาน แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ขั้นเตรียมการ  
     

๑. สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายกอง / ส านัก ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาจากภารกิจที่รับผิดชอบ 
๒. กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลความจ าเป็นของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางการพัฒนา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
๓. บุคลากรในกอง / ส านัก ที่รับผิดชอบองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้  ร่วมกันศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในหลักการประกันคุณภาพการศึกษา  
    ๓.๑ ศึกษากระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางการ
ประเมินคุณภาพ ในทุกองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
คุณภาพ 
    ๓.๒ ศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่     
กอง / ส านักได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยศึกษานิยามศัพท์ ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

๒. ขั้นการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง 
     

๑. บุคลากรในกอง / ส านัก ที่รับผิดชอบองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ร่วมกันศึกษาผล
การด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย ผลการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ข้อเสนอแนะในการพัฒนา รวมทั้งแผนการ
พัฒนา (Improvement Plan) 
๒. บุคลากรในกอง / ส านัก ที่รับผิดชอบองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ร่วมกันศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ แปลผลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์คุณภาพ เพ่ือน ามาใช้ในการเขียนผลการปฏิบัติงาน 
๓. บุคลากรในกอง / ส านัก ที่รับผิดชอบองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ร่วมกัน เขียน 
(ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตาม
รูปแบบที่ก าหนด 
๔. บุคลากรในกอง / ส านักของสถาบันพระบรมราชชนก และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกัน
วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ระดับ
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
๕. บุคลากรในกอง / ส านัก ที่รับผิดชอบองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ และเตรียมหลักฐาน/เอกสาร ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินตนเอง  
๖. กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา รวบรวมรายงานการประเมิน
ตนเองจากทุกกอง / ส านัก ที่รับผิดชอบองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ จัดท ารายงาน
การประเมินตนเองพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
และตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน แนวทางการด าเนินงาน 
๓ . ขั้ นการจั ด เตรี ยม
เอกสาร/หลักฐาน ตาม
รายงานการประเมินตนเอง 

เตรียมหลักฐาน/เอกสาร ข้อมูลที่มีความส าคัญและจ าเป็นที่คณะผู้ประเมิน ต้องการ
ทราบ และบรรจุในรายงานการประเมินตนเอง โดยก าหนดรหัสของรายการเอกสาร/
หลักฐาน เรียงตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และล าดับของเอกสารที่ใช้อ้างอิง  

 
องค์ประกอบของรายงานการประเมินตนเอง  
   รายงานการประเมินตนเอง เป็นเอกสารที่ส าคัญ ที่ใช้รายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และให้สาธารณชนรับทราบ เพ่ือน ามาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพ  
ที่ก าหนด และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป  รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประกอบด้วย ๔ 
ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ส่วนน า  ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบัน ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ และส่วนที่ ๔ 
สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน รายละเอียด ดังนี้ 
 

ส่วนที่ ๑ ส่วนน า 
 บทสรุปผู้บริหาร 
  ระบุประวัติโดยย่อของสถาบันพระบรมราชชนก แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้ง

สรุปผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบันปีการศึกษาปัจจุบัน 
 ค าน า 
  ระบุแนวทาง และวัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
 สารบัญ 
  ระบุหัวข้อภายในเล่มรายงานการประเมินตนเอง พร้อมทั้งระบุหมายเลขหน้าที่ตรงกับหัวข้อที่ระบุไว้ 
 สารบัญภาพ/สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
  ระบุภาพหรือตารางภายในเล่มรายงานการประเมินตนเอง พร้อมทั้งระบุหมายเลขหน้าที่ตรงกับภาพ

หรือตารางที่ระบุไว้ 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน 
  เป็นส่วนที่สรุปข้อมูลส าคัญของสถาบันพระบรมราชชนก  ของปีการศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลที่ควรระบุ

ไว้ในส่วนนี้ประกอบด้วย 
  - ประวัติความเป็นมาของสถาบันพระบรมราชชนกโดยสังเขป 
  - ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
  - นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  - อัตลักษณ์บัณฑิต เอกลักษณ์ของสถาบัน 
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
  - โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารของสถาบันพระบรมราชชนก 
  - รายนามสภาสถาบันพระบรมราชชนก 
  - หลักสูตรที่จัดการศึกษา (ระบุหลักสูตรทุกระดับที่จัดการศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก) 
  - ข้อมูลบุคลากร (จ าแนกตามข้าราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจ า / จ้างเหมาบริการ / 

อ่ืนๆ) 
  - ข้อมูลอาจารย์ (จ าแนกตามคุณวุฒิ / ต าแหน่งทางวิชาการ) 
  - จ านวนนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา 



๔ 
 

  - ข้อมูลงบประมาณรายรับ รายจ่าย  (แยกตามหมวดเงินงบประมาณ) 
  - แผนการพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  
  - อ่ืน ๆ 
ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ 
 การรายงานผลการด าเนินงาน เขียนอธิบายโดยสังเขปว่าด าเนินการอย่างไร มีผลการด าเนินการอย่างไร 

โดยแบ่งตัวบ่งชี้เป็น ๒ ประเภทคือ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ และตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ซึ่งมีวิธีการรายงานดังนี้ 
 ๑. ชื่อองค์ประกอบ 
 ๒. ตัวบ่งชี้ 
 ๓. ชนิดตัวบ่งชี้ 
 ๔. เกณฑ์การประเมิน 
 ๕. สูตรในการค านวณ (กรณีที่เป็นตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 
 ๖. ผลการด าเนินงาน 
 ๗. ผลการประเมินตนเอง โดยระบุเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
 ๘ แนวทางการพัฒนา 
ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แยกตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ 
 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง ๐-๕ 
๑. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ (สถาบันพระบรมราชชนก จัดอยู่ในกลุ่ม ค๒) 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
๒. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป 
 

สูตรการค านวณ 
๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 
 
 
 

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก     X ๑๐๐ 
        จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบันทั้งหมด 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  X ๕ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 
 

ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองท่ีเป็นตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 



๕ 
 

หมายเหตุ : 
 ๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ  กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษา  ให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น  ทั้งนี้
อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า  ทั้งนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๒. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ             
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน(คน) 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ XXXX 
  - จ านวนอาจารย์ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อที่มวีุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า YYYY 

  - ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ZZZZ 

 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์

ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกที่ก าหนดให้
เป็น คะแนนเต็ม  ๕ = 
ร้อยละ  ๔๐  ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 

-ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถาบันพระบรม
ราชชนก มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด  จ านวน  XXXX 
คน  เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
จ านวน YYYY คน 
คิดเป็นร้อยละ  YYYY X๑๐๐ 
                        XXXX 
                   = ZZZZ 
และคิดเป็นคะแนนได้ = ZZZZ X ๕ 
                                    ๔๐ 
                            = HHHH 

๑.๒-๑ ................................ 
๑.๒-๒................................ 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ HHHH HHHH คะแนน ระบุ............ 
บรรลุ/ไม่บรรลุ 

 



๖ 
 

แนวทางการพัฒนา : 
๑. กองทรัพยากรบุคคล ควรทบทวนและเสนอนโยบายและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าลาศึกษาต่อ         

ปริญญาเอก เพ่ือให้มีอัตราของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 
๒. กองทรัพยากรบุคคล ก าหนดหลักเกณฑ์ และให้มีการสรรหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้นใน

ปีงบประมาณ .......................... 
 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานตัวบ่งชี้ นาง..........................................  โท ร . ....................................................



๗ 

 

๗ 

 

  

องค์ประกอบที่  ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๑       ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑.  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง

จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
๓. ก ากบัติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. น าผลการประเมินไปปรับแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๗. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน  ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖-๗ ข้อ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตน. ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 ๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ

ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

สถาบันพระบรมราชชนก มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบ และแบ่งบทบาทหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (๔.๑-๑-๑) 

๔.๑-๑-๑ ค าสั่งแต่งตั้ง............ 

 ๒ จัดท าแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันพระบรมราชชนก จัดท าแผนท านุ
บ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้
ที่วัดความส าเร็จของแผนจ านวน..............
ตั วบ่ งชี้  และวั ตถุ ประสงค์ ของแผน       
จ านวน............. ข้อ (๔.๑-๒-๑) 

๔.๑ -๒ -๑ แผนการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

 ๓ ก ากั บ ติ ดตาม ให้ มี การ
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตาม
แผน ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดย.......(๔.๑-๓-๑)   และ.......(๔.๑-๓-๒) 

๔.๑-๓-๑ รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนนิงานตามแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ๔.๑-๓-๒ ..................... 

 ๔ ประเมินความส าเร็จของ
ต ามตั วบ่ งชี้ ที่ วั ด ค วาม 

ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน

๔.๑-๔-๑ สรุปแผนการด าเนิน 
งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองท่ีเป็นตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 
 

 



๘ 

 

๘ 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

๖ ข้อ ........... ข้อ ............ คะแนน ระบุ..............บรรลุ/ไม่บรรลุ 
แนวทางการพัฒนา : 

๑.  กองกลางและประชาสัมพันธ์ ควรทบทวนและเสนอนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๒.  กองกลางและประชาสัมพันธ์ .......................................................................................................................................... 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานตัวบ่งชี้ นาง.................................................. โทร ................................................................................. 
 
 

การก าหนดรายการหลักฐานส าหรับแสดงในรายงานการประเมินตนเองของแต่ละตัวบ่งชี้ จะแสดงด้วยตัวเลข ดังนี้ 
ตัวเลขที่     ๑ หมายถึง    ตัวบ่งชี้ที่ 
ตัวเลขที่     ๒ หมายถึง    ล าดับข้อของเกณฑ์มาตรฐานในตัวบ่งชี้นั้น 
ตัวเลขที่     ๓ หมายถึง    ล าดับของรายการหลักฐานในเกณฑ์มาตรฐานนั้น 
ตัวอย่าง   
หลักฐานที่  ๔.๑-๑-๑ หมายถึง   ๔.๑ ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
                 ๑ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
  ๑ หลักฐานล าดับที่ ๑ ของเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๑ 
    

 

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนด้านท านุบ ารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน .....ตัวชี้ วัดและบรรลุ จ านวน 
........... ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ......... (๔.๑-
๔-๑) 

วัฒนธรรม ประจ าปี การศึกษา 
๒๕๖๒ 
 

 ๕ น า ผ ล ก า รป ระ เมิ น ไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
.......... (๔.๑-๕-๑) หรือปรับปรุงกิจรรม
............................โดย (๔.๑-๕-๒) 

๔.๑-๕-๑ รายงาน.................. 
๔ .๑ -๕ -๒  ร าย งาน ผ ล ก า ร
ด าเนินการปรับปรุงกิจรรม / 
โครงการ........................... 

 ๖ เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
โดย......... (๔.๑-๖-๑) และ......... (๔.๑-๖-๒) 

๔.๑-๖-๑ .................................. 
๔.๑-๖-๒ .................................. 

 ๗ ก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

- 
 

- 

แนวทางการก าหนดรายการหลักฐาน 
 

 


