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ค ำน ำ 
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ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ โดยมีต้นแบบการด าเนินการมาจากกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ให้สามารถน ากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน 

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ  
3) ค าจ ากัดความ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล  

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติ งานที่ ก าหนด 
ของคู่มือฉบับนี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
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1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเริ่ม
ตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 1 การวางระบบคุณภาพ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม 1) จัดท านโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 3) ประชุมก าหนด
แนวทาง/แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 4) 
ประชุมชี้แจงการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ประชุมเครือข่ายฯ) 5) ประชุม
ก าหนดแนวทางการผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (หน่วยงานเจ้าภาพหลัก) 6) จัดท า
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ขั้นตอนที่ 2 การควบคุมคุณภาพ 
ประกอบด้วย 6 กิจกรรม 1) อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 2) อบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และการเตรียม
เอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 3) สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้งานระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 4) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 5) ประชุมคณะกรรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 6) 
ติดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 
ของมหาวิทยาลัย ขั้นตอนที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม 1) ติตตามผล
การด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement  Plan) ทุกระดับ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 2) สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement  Plan) ระดับหน่วยงาน 
และ ระดับมหาวิทยาลัย 3) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ต่อ (กบม.) เพ่ือพิจารณา 4) แจ้ง
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อหน่วยงานเพ่ือด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพ และขั้นตอนที่ 5 
การพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วย 11 กิจกรรม 1) ก าหนดระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 2) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 3) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน 4) สรุปผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) ระดับ
หลักสูตร และระดับหน่วยงาน 5) น าผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 
Plan) ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัย 6) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลในระบบ  CHE  QA Online 7) 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 8) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) 9) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ 



(Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ 10) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 11) 
ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด ภายใน 
120 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ในระบบ CHE QA Online 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การมีระบบและกลไกใน
การค วบ คุ ม ต รวจส อบ แล ะป ระ เมิ น ก ารด า เนิ น งาน ใน แ ต่ ล ะอ งค์ ป ระก อบ คุ ณ ภ าพ 
ตามรายการตรวจสอบ (Audit checklist) และตัวบ่งชี้คุณภาพ (Quality indicators) ที่ก าหนดเพ่ือ
เป็นหลักประกันแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถ 
ให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

การประกันคุณภาพภายใน ( Internal Quality Assurance) หมายถึง การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน  
โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา นั้น  

ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก  ( External Quality Assurance) ห ม า ย ถึ ง  
การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกที่ สมศ. รับรองเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

หน่วยงาน  หมายถึง หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 ซึ่งหมายความ
ถึง ส านักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

หน่วยงานจัดการศึกษา  หมายถึง หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่จัดการเรียนการสอน  

อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง ที่ประชุมองค์การหรือสถานที่ประชุมของสถาบันอุดมศึกษาที่

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อธิการบดี ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ
ตัวแทนคณาจารย์ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงหลายวิชา หรือหลาย
กลุ่มสาขาวิชา เพ่ือให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จ



การศึกษา รวมถึงด าเนินการด้านการบริหาร ด าเนินการวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) หมายถึง ที่ประชุม, องค์การหรือสถานที่ประชุม 
ของ สถาบันอุดมศึกษาที่ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะ วิทยาลัย ผู้อ านวยการ
วิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ ส านัก มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านการบริหาร ด าเนินการจัดการเรียน
การสอน ด าเนินการวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หมายถึง คณะกรรมการอ านวยการ 
ประกอบด้วย อธิกาบดี เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็น
รองประธานกรรมการ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการ
สถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ ผู้อ านวยการกอง เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนงานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรม การด าเนินงาน  ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการ รอง
คณบดี รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกอง เป็นกรรมการ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นกรรมการ หัวหน้าส่วน
งานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ เป็นกรรมการและเลขานุการ และบุคลากรส่วนงานประกัน
คุณภาพและการจัดการความรู้ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง คณะกรรมการอ านวยการ
เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
เป็นประธานกรรมการเครือข่าย ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพใน ระดับคณะ วิทยาลัย 
สถาบัน ส านัก ศูนย์กอง เป็นกรรมการเครือข่าย และผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็น
กรรมการและเลขานุการเครือข่าย คณะอนุกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานอนุกรรมการเครือข่าย 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็นรองประธานอนุกรรมการเครือข่าย บุคลากรผู้รับผิดชอบ
แผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ หรือหน่วยงาน
เทียบเท่าเป็นอนุกรรมการเครือข่าย และส่วนงานบริหารงานทั่วไป เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม กองกลาง กองพัฒนา
นักศึกษา กองบริการการศึกษา กองบริหารงานบุคคล และกองนโยบายและแผน 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(1) สภามหาวิทยาลัย 
 

1. รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับ
หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
ระดับหลักสูตร ระดับระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 

  



ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(2 ) ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารมหาวิทยาลัย 

1. รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  
ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
ระดับหลักสูตร ระดับระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 

(3) อธิการบดี 1. ก าหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 
2. พิจารณาลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

(4) หลักสูตร 1. จัดท า รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาใน ระดับหลักสูตร ตลอดจน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบ
เอกสารและการจัดท ารายงานประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online 
รวมถึงจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 

(5) หน่วยงาน 1. จัดท า รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาใน ระดับหน่วยงาน ตลอดจน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสารและ
การจัดท ารายงานประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online รวมถึง
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และหน่วยงานเทียบเท่า 
2. ประสานงานการจัดส่งรายงานผ่านระบบ CHE QA Online และ
รายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และหน่วยงานเทียบเท่า 

(6 ) ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
เครือข่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ/ปัญหา และวิธีการแก้ไขการท างานด้าน
แผนงานและประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม ่ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแผนงาน 
งบประมาณ ประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบูรณาการความร่วมมือ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน  
4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ
เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 



ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(7) คณะกรรมการประกัน
คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า 
(คณะกรรมการอ านวยการ) 
 

1. ก าหนดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความ
เห็นชอบปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย 
2. ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมิน
คุณภาพ (Quality Assessment)  
3. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และหน่วยงานเทียบเท่า 
และระดับมหาวิทยาลัย 
4.ปฏิบั ติ งาน อ่ืนที่ เกี่ ยวกับการประกันคุณ ภาพการศึกษาตามที่ 
สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
มอบหมาย 

(8) คณะกรรมการประกัน
คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า 
(คณะกรรมการด าเนินงาน) 

1. จัดท าและรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสารและการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online รวมถึงการจัดท า
รายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย 
2. จัดท า และรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็น
เจ้ า ภ า พ ต า ม แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ  ( Improvement Plan) ต่ อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้รับทราบทุกไตรมาส 
3. เผยแพร่รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ให้สาธารณชนรับทราบ 
4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

(9) หน่วยงานเจ้าภาพ
หลัก 

1. ด าเนินงานการประกันคุณภาพ และเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
ระดับมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย  
2. ประสานงานและผลักดันการด าเนินงานการประกันคุณ ภาพ  
ระดับหน่วยงาน 
3. ติดตาม ตรวจสอบและยืนยันผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ระดับหน่วยงาน 
4 . รวบ รวม ข้ อมู ล ด้ าน ก ารป ระกั น คุณ ภ าพ การศึ ก ษ าภ าย ใน  
ระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสารและรายงานการ
ประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online รวมถึงการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
5. สอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับหน่วยงานในระดับคณะวิชา หรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 

  



ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(10) กองนโยบายและ
แผน 
 

1 . ด า เนิ นการรวบรวม  และจั ดท ารายงานการประเมิน ตน เอง  
ระดับมหาวิทยาลัย 
2. ประสานงานและผลักดันการด าเนินงานการประกันคุณ ภาพ 
ระดับมหาวิทยาลัย 
3. ติดตาม ตรวจสอบและยืนยันผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย  
4. จัดท ารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสาร และรายงานการ
ประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online รวมถึงการจัดท ารายงาน
ประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
5. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
6. รวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 
ระดับมหาวิทยาลัย 

  
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัปฏิบัตติามประกาศหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคณุภาพ 

ผู้รับบริการ : คณะ/วิทยาลัย 1.ความรู้ความเข้าใจ ด้านการการประกันคณุภาพ
การศึกษา 
2.ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 
3.หลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบยีนหลักสูตรเพื่อการ
เผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย/สกอ. มหาวิทยาลยัมีมาตรฐานและมีคุณภาพการศึกษา
เป็นไปตามที่ สกอ. ก าหนด 

คู่ความร่วมมือ : เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา  แลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวปฏิบัติการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

  
 5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ . 2542 แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  
พ.ศ. 2545  

2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553  

3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555- 2559) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7) กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ . 2552 ส านั กงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
8)  เก ณ ฑ ์ม าต รฐ าน ห ล ัก ส ูต ร  ร ะ ด ับ อ ุด ม ศ ึก ษ า  พ .ศ .  2 5 48  ส า น ัก ง าน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9) มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ส านักงาน 

รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
10) เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2557 
11) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
12) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
13) แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ  
ข้อก าหนดที่ส าคัญ ที่มาของข้อก าหนด 

คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ค ณ ะ /วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ
หลักสูตร ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

ระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย 

ปฏิทินการปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพ  

คู่มือการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

✓  ✓  ✓  

 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  

         
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลกัสูตร เป้าหมาย

ต.ค.-60 1 1 1 1 ฉบบั

ต.ค.-60 2 2 2 1 คณะ

พ.ย.-60 3 ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน

3 แนวทางการด าเนินงานสอดคล้องกบัเกณฑ์ 3 มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการประกนัคณุภาพการศกึษา

1 ฉบบั

อ านวยการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน อ านวยการประกนัคณุภาพการศกึษา

 ภายใน

พ.ย.-60 4 ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน

4 4 มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการประกนัคณุภาพการศกึษา

1  ฉบบั

เครือข่ายแผนงานและประกนัคณุภาพ เครือข่ายแผนงานและประกนัคณุภาพ

พ.ย.-60 5 ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน

5 มีแผนผลักดนัทุกตวับ่งช้ี 5 มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการประกนัคณุภาพการศกึษา

1  ฉบบั

ด าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน

พ.ย.-60 6 คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 6 6 1 เล่ม

ของ สกอ.

มี.ค.-61 7 เอกสารประกอบการอบรมสร้างความรู้      

ความเข้าใจ ฯ

7 7 1 เล่ม

มิ.ย.-61 9 เอกสารประกอบการอบรมสร้างความรู้ความ 9 9 1 เล่ม

ผังกระบวนการปฎิบตัิงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏบิตัิงาน : กระบวนการประกันคุณภาพการศกึษา

ข
ั้น
ต
อ
น

กองนโยบายและแผน หนว่ยงานเจา้ภาพหลกั
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษา

คณะกรรมการเครือข่าย

แผนงานและประกนัคุณภาพ
หนว่ยงาน อธิการบดี

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั
สภามหาวิทยาลยั

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ระยะเวลาในการด าเนนิการ
เอกสารที่เกีย่วขอ้ง จุดควบคุม

ตวัช้ีวดั

ข
ั้น
ต
อ
น
ที
่ 1

 ก
าร
ว
าง
ร
ะ
บ
บ
คุ
ณ
ภ
าพ

นโยบายด้านประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน นโยบายด้านประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน มีนโยบายด้านประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายใน

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคณุภาพ

การศกึษาภายใน

มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการ

อ านวยการ และมีตวัแทนจากหน่วยงาน

เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน

มีคณะกรรมการประกนัคณุภาพ

การศกึษาภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุมครอบคลุมทุกหน่วยงาน

ด าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายใน

สอดคล้องกบัตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประกนั

คณุภาพของ สกอ.

มีคู่มือการประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนัุนทา

ข
ั้น
ต
อ
น
ที
่ 2

 ก
าร
ค
ว
บ
คุ
ม
คุ
ณ
ภ
าพ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัตวับ่งช้ีและ

เกณฑก์ารประเมินการประกนัคณุภาพ

การศกึษา ระดบัหน่วยงาน และระดบั

มหาวิทยาลัย

มีรายงานสรุปผลโครงการสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบัตวับ่งช้ีและเกณฑ ์

การประเมินการประกนัคณุภาพ

การศกึษาระดบัหน่วยงาน และระดบั

มหาวิทยาลัย

ความเข้าใจเกี่ยวกบัตวับ่งช้ีและเกณฑ ์     

การประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษา   

 ระดบัหน่วยงาน และระดบัมหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมอบรมครอบคลุมทุกหลักสตูร      

และทุกหน่วยงาน

มีรายงานสรุปผลโครงการอบรมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกบัการใช้งาน

ระบบ CHE QA Online ระดบัหลักสตูร

 และระดบัคณะ

เข้าใจเกี่ยวกบัการใช้งานระบบ CHE QA 

Online ระดบัหลักสตูร และระดบัคณะ 

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ

ใช้งานระบบ CHE QA Online 
ระดับหลักสตูร และระดับคณะ 

ลงนาม

ประชุมก าหนดแนวทาง/แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และก าหนดผู้รับผดิชอบตัวบ่งช้ี

จัดท านโยบายการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน

การประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน (ประชุมเครือข่ายฯ)

จัดท าคู่มือการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย

1

3

4

6

การปฎิบตัิงานทัว่ไป การตดัสนิใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบตัิงานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสือ่สาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k

หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 
7

8

ประชุมก าหนดแนวทางการผลักดันการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  

(หน่วยงานเจ้าภาพหลัก)

5

แต่งตั้งคณะกรรมการประกนั

คุณภาพการศึกษา ภายใน

2

จัดท านโยบายการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหน่วยงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหน่วยงาน

จัดท าคู่มือการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหน่วยงาน และระดับ

หลักสตูร

ก าหนดแนวทาง/แผนการ

ด าเนินงานการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหน่วยงาน และระดับ

หลักสตูร และก าหนด

ผู้รับผดิชอบตัวบ่งช้ี

ช้ีแจงแนวทางการ

ด าเนินงานการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหน่วยงาน และระดับ

หลักสตูร 

สร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหน่วยงาน  

สร้างความรู้ความเข้าใจ
สร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัการการใช้งานระบบ 

CHE QA Online 

ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าหลักสตูรเพื่อวาง

ระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน และ

ก าหนดผู้รับผดิชอบตัวบ่งช้ี

ของหลักสตูร

ศึกษา/สร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกบัตัวบ่งช้ีและ

เกณฑก์ารประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ระดับหลักสตูร



หลกัสูตร เป้าหมาย

ข
ั้น
ต
อ
น

กองนโยบายและแผน หนว่ยงานเจา้ภาพหลกั
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษา

คณะกรรมการเครือข่าย

แผนงานและประกนัคุณภาพ
หนว่ยงาน อธิการบดี

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั
สภามหาวิทยาลยั

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ระยะเวลาในการด าเนนิการ
เอกสารที่เกีย่วขอ้ง จุดควบคุม

ตวัช้ีวดั

การตดัสนิใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ Work Intrucion การสือ่สาร สายงานย้อนกลบั หมายเลขดชันีวดั

ต.ค. 60-ส.ค. 61 10 10 10 3 ช่องทาง

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 11 ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการ 11 11 12 ฉบบั

เครือข่ายแผนงานและประกนัคณุภาพ

ส.ค. 60 - ก.ค. 61 12 12 12 ร้อยละ 100

ม.ค.-61 13 13 13 ร้อยละ 100

พ.ค.-61

2 ม.ค.-61 14 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตาม 14 14 1 เล่ม

มิ.ย.-61 เกณฑก์ารประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน

การศกึษาภายใน และแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาคณุภาพ (Improvment  Plan)

ทุกระดบั ภาคการศกึษาที่ 1 และ 2

เอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัการประกนั

คณุภาพการศกึษา

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัการประกนัคณุภาพ

การศกึษา อย่างต่อเน่ือง

มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัการ

ประกนัคณุภาพการศกึษา จ านวน 3 ช่อง

 ทาง 1) เวบ็ไซตก์องนโยบายและแผน 

2) บนัทกึข้อความ 3) P&P  News

ผู้เข้าร่วมประชุมครอบคลุมทุกหน่วยงาน รายงานการประชุมคณะกรรมการ

เครือข่ายแผนงานและประกนัคณุภาพ

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตาม

เกณฑก์ารประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

และแบบฟอร์มแผนพัฒนาคณุภาพ 

(Improvement Plan)

ตดิตามผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่

ก าหนด

ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานผลการ

ด าเนินงานตามเกณฑป์ระกนัคณุภาพ 

การศกึษา และแผนพัฒนาคณุภาพ 

(Improvement Plan) ตามระยะเวลาที่

ก าหนด

ข
ั้น
ต
อ
น
ที
่ 3

 ก
าร
ติ
ด
ต
าม

ต
ร
ว
จ
ส
อ
บ
คุ
ณ
ภ
าพ

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตาม

เกณฑก์ารประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน

การศกึษาภายใน และแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาคณุภาพ (Improvment  Plan) 

ทุกระดบั ภาคการศกึษาที่ 1 และ 2

ตดิตามผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่

ก าหนด

ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานผลการ

ด าเนินงาน ตามเกณฑป์ระกนัคณุภาพ 

การศกึษา และแผนพัฒนาคณุภาพ 

(Improvement Plan) ตามระยะเวลาที่

ก าหนด

รายงานการด าเนินงานตามระยะเวลาที่

ก าหนด

มีผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน

ที่ สกอ.ก าหนด

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัการประกนั

คุณภาพการศึกษา

ตรวจสอบ

ถูกต้อง

9

ประชุมคณะกรรรมการเครือข่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

สรปุผลการด าเนินงานตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) ระดับหน่วยงาน และ

ระดับมหาวิทยาลัย

10

ติดตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ของมหาวิทยาลัย

11

ติตตามผลการด าเนินงานตาม

เกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน  และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement  Plan)

12

13

14

ติดตามผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑก์ารประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน  

และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement  

Plan) ระดับหน่วยงาน และ
ระดับหลักสตูร 

สรปุและรายงานผลการ

ด าเนินงานตามเกณฑก์าร

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน  และแผนพัฒนา

คุณภาพ

(Improvement  

Plan) ระดับหน่วยงาน 
และระดับหลักสตูร 

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2

ต่อคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน เพื่อพิจารณา

รายงานผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสตูร ตัวบ่งช้ีการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ 

(lmprovement 

Plan) ระดับหลักสตูร 

ปรับปรงุการด าเนินงาน

ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ

2

ด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรและตวั

บ่งช้ีการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement  

ด าเนินงานตามเกณฑ์

การประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement 

Plan) ของหน่วยงาน

รายงานผลการด าเนินงาน

ด าเนินงานตามเกณฑก์าร

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ 

(lmprovement 

Plan) ระดับหน่วยงาน
และระดับหลักสตูร 

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2

ต่อมหาวิทยาลัย

ปรับแก้



หลกัสูตร เป้าหมาย

ข
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ต
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น

กองนโยบายและแผน หนว่ยงานเจา้ภาพหลกั
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษา

คณะกรรมการเครือข่าย

แผนงานและประกนัคุณภาพ
หนว่ยงาน อธิการบดี

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั
สภามหาวิทยาลยั

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ระยะเวลาในการด าเนนิการ
เอกสารที่เกีย่วขอ้ง จุดควบคุม

ตวัช้ีวดั

การตดัสนิใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ Work Intrucion การสือ่สาร สายงานย้อนกลบั หมายเลขดชันีวดั

ก.พ.-61 15 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 15 15 มรีายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 1 ฉบบั

บริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan)

ระดบัหน่วยงาน และระดบัมหาวิทยาลัย

25 ก.พ.-61 16 16 16 1 ฉบบั

ก.ค.-61

เม.ย.-61 17 17 ระบบการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษา 17 มรีะบบการตรวจประเมนิคุณภาพ 1 ระบบ

มีความพร้อมในการด าเนินงาน การศกึษา ระดบัหน่วยงาน 

และระดบัมหาวิทยาลัย

พ.ค.-61 18 18 18 1 ฉบบั

ส.ค.-61 19 เอกสารหลักฐานในการตรวจประเมิน 19 ระบบการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษา 19 ก าหนดการตรวจประเมินคณุภาพ 1 ฉบบั

คณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหน่วยงาน มีความเรียบร้อยดี การศกึษาภายใน ระดบัหน่วยงาน

มิ.ย.-61 20 20 มีแผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement plan) 20 1 ฉบบั

มิ.ย.-61 21 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 21 21 มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ 1 ฉบบั

บริหารมหาวิทยาลัย และเอกสารประกอบ บริหารมหาวิทยาลัย และรายงานการ

เกี่ยวกบัการพิจารณาแผนพัฒนาคณุภาพ พิจารณาแผนพัฒนาคณุภาพ 

(Improvement plan) ระดบัหลักสตูร (Improvement plan) ระดบัหลักสตูร

 และระดบัหน่วยงาน  และระดบัหน่วยงาน
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น
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รายงานการด าเนินงานตามระยะเวลาที่

ก าหนด

บนัทกึข้อความแจ้งมตกิารประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         

ต่อหน่วยงานเพ่ือด าเนินงาน

มตกิารประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย

มีบนัทกึข้อความแจ้งมตกิารประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

 ข
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น
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แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพ

การศกึษา ระดบัหน่วยงาน และระดบั

มหาวิทยาลัย

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพ

การศกึษา ระดบัหน่วยงาน และระดบั

มหาวิทยาลัย

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน

คณุภาพการศกึษา ระดบัหน่วยงาน และ

ระดบัมหาวิทยาลัย

มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคณุภาพการศกึษา ระดบั

หน่วยงาน และระดบัมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาคณุภาพ(Improvement plan)

ระดบัหน่วยงาน และระดบัหลักสตูร มีครบตามที่ก าหนด ระดบัหน่วยงาน และ

ระดบัหลักสตูร

รายงานการด าเนินงานตามระยะเวลาที่

ก าหนด

มีแผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement 

plan)

ก าหนดระบบการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับหน่วยงาน และระดับ

สรปุและรายงานผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement 

Plan) ต่อ (กบม.) เพ่ือพิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหน่วยงาน และ

ระดับมหาวิทยาลัย

จัดตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูร 

น าผลการตรวจประเมินและ

แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) 

ระดับหลักสตูร และระดับ

หน่วยงาน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

และสภามหาวิทยาลัย

จัดท ารายงานการประเมิน

พิจารณ พิจารณา
เหน็ชอบ

ปรับแก้

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ต่อหน่วยงาน

เพ่ือด าเนินการปรับปรงุการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2

15

16

14

เหน็ชอบ

จัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง ระดับหน่วยงาน ใน

ระบบ  CHE  QA 

20

21

จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสตูร

(มคอ.7)

รับตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ระดับหลักสตูร

น าข้อเสนอแนะมาจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพ

(Improvement  
Plan) ของหลักสตูร

ปรับแก้รายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสตูร 

(มคอ.7) ตามผลการตรวจ

ประเมิน

จัดส่งรายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสตูร 

(มคอ. 7) พร้อมแผนพัฒนา

คุณภาพ ให้กบัหน่วยงาน

จัดส่งรายงานผลการตรวจ

ประเมินการด าเนินงานของ

หลักสตูร (มคอ. 7)

ในระบบ CHE QA 
Online ให้กบัหน่วยงาน

ปรับปรงุการด าเนินงาน

ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการมหาวิทยาลัย

น าผลการตรวจประเมินและ

แผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement 

Plan) ระดับหลักสตูร 
เสนอต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

รับตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

หน่วยงาน 

17

สรปุผลการตรวจประเมินและ

แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvment Plan) 
ระดับหลักสตูร และ

ระดับหน่วยงาน 

จัดตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน

18

19

น าผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะมาจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement 

Plan) ระดับหน่วยงาน

รายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement 
Plan) ระดับหลักสตูรและ

ระดับหน่วยงาน ต่อ

มหาวิทยาลัยภายใน 

A

A



หลกัสูตร เป้าหมาย

ข
ั้น
ต
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น

กองนโยบายและแผน หนว่ยงานเจา้ภาพหลกั
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษา

คณะกรรมการเครือข่าย

แผนงานและประกนัคุณภาพ
หนว่ยงาน อธิการบดี

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั
สภามหาวิทยาลยั

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ระยะเวลาในการด าเนนิการ
เอกสารที่เกีย่วขอ้ง จุดควบคุม

ตวัช้ีวดั

การตดัสนิใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ Work Intrucion การสือ่สาร สายงานย้อนกลบั หมายเลขดชันีวดั

ต.ค.-61 22 22 ระบบ CHE QA online มีความพร้อมในการ 22 1 เล่ม

ใช้งาน

ต.ค.-61 23 23 ระบบ CHE QA online มีความพร้อมในการ 23 1 เล่ม

ใช้งาน

ต.ค.-61 24 แผนพัฒนาคณุภาพ(Improvement plan) 24 มีแผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement plan) 24 1 ฉบบั

ระดบัมหาวิทยาลัย มีครบตามที่ก าหนด

พ.ย.-61 25 25 25 1 เล่ม

คณุภาพ (Improvement plan)ระดบั

มหาวิทยาลัย

พ.ย.-61 26 26 26 1 เล่ม

พ.ย.-61 27 27 27 1  ฉบบั

ผู้อนุมัต ิอาจารย ์

ตวัช้ีวดัที่ส าคญั (KQI)

ต าแหน่ง รองคณบดฝ่ีายแผนงานและประกนัคณุภาพ

4.35

วันที่     /ธนัวาคม/ 2561

มีแผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement 

plan) ระดบัมหาวิทยาลัย

รายงานผลการด าเนินงานตวับ่งช้ีเกณฑก์าร

ประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  ระดบั

มหาวิทยาลัย

มีรายงานผลการประกนัคณุภาพ

การศกึษาภายใน ในระบบ CHE QA 

online

รายงานการประเมินตนเอง ระดบั

มหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง ระดบั

มหาวิทยาลัย

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน

คณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน

คณุภาพการศกึษาภายใน ระดบั

มหาวิทยาลัย ส่งให้หน่วยงานต้นสงักดั 

(สกอ.) ทนัระยะเวลาที่ก าหนด

มีหนังสอืแจ้งการส่งรายงานประจ าปีที่

เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ

การศกึษาภายใน ในระบบ CHE QA 

online ให้ สกอ. ทราบ

คณุภาพของมหาวิทยาลัยจากผล

ประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 

ประจ าปีการศกึษา

แผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement plan)

ระดบัมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement plan)

ได้รับการพิจารณาเหน็ชอบจากคณะ

กรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัย

รายงานผลการประเมินคณุภาพ

การศกึษาศกึษาภายใน และแผนพัฒนา

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน

คณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน

คณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย

มีรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ

ประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบั

มหาวิทยาลัย

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ

สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเหน็ชอบ

พิจารณา

เหน็ชอบ

พิจารณา

ส่งรายงานประจ าปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในต่อ

หน่วยงานต้นสงักดั ภายใน 

120 วัน หลังสิ้นสดุปี

การศึกษา ในระบบ 

CHE QA Online

จัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง และบันทกึข้อมูลใน

ระบบ CHE QA Online 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement plan)

จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น

รายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

25

26

เหน็ชอบ

21

22

23

24

เหน็ชอบ

ปรับแก้

พิพัฒน์   ศักดิ์ศิริเกษมกุล



 7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
 7.2.1 บันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ค าจ ากัดความ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม 
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดส าหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษา นั้น หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่มี
เจ้าหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. บั นทึ กข้อมู ลในระบบ CHE QA 
Online โดยใช้คู่มือระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE 
SYSTEM) ระดับหลักสูตร 
โดยให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเป็นผู้บันทึก
ข้อมูล 

ก.ย. - ฝ่ายงานประกัน
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
จัดการความรู้ 
- สาขาวิชาคณะ/
วิทยาลัย 

- คู่มือระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA ONLINE SYSTEM) 
ผู้ดูแลระบบ ระดับหลักสูตร 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7.2.2 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ค าจ ากัดความ 
 แผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) หมายถึ ง ข้อ เสนอแนะในการปรับปรุงราย
องค์ประกอบคุณภาพของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยฯ ได้น ามา
ก าหนดโครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา  

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ประชุมหารือร่วมกับผู้ก ากับตัวบ่งชี้/ผู้
จัดเก็บข้อมูล ในการเขียนกิจกรรม/โครงการ 
เพื่ อ จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
( Improvement Plan) จ าก ผ ล ป ระ เมิ น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใน  ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย  

ต.ค. - ฝ่ายงานประกัน
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
จัดการความรู้ 
- ห น่ ว ย ง า น
เจ้าภาพฯ 

- รายงานการประชุมฯ 
- แ บ บ ฟ อ ร์ ม
แผนพัฒ นาคุณ ภาพ 
(Improvement Plan) 

2. จัดส่งบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์
ให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ จัดส่งกิจกรรม/โครงการใน
แผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan) 

ต.ค. - ฝ่ายงานประกัน
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
จัดการความรู้ 
- ห น่ ว ย ง า น
เจ้าภาพฯ 

- บันทึกข้อความฯ  
- แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan)  

3. รวบรวม และตรวจสอบความครบถ้วน
ข อ งก า รส่ งกิ จ ก ร รม / โค ร งก า ร  ต าม
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

พ.ย. - ฝ่ายงานประกัน
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
จัดการความรู้ 
- ห น่ ว ย ง า น
เจ้าภาพฯ 

แผนพัฒ นาคุณ ภาพ 
(Improvement Plan) 

4. ร า ย ง า น แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 
(Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

พ.ย. - ฝ่ายงานประกัน
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
จัดการความรู้ 

แผนพัฒ นาคุณ ภาพ 
(Improvement Plan)  

5. ร า ย ง า น แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 
(Improvement Plan) ต่อสภามหาวิทยาลยั 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

พ.ย. - ฝ่ายงานประกัน
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
จัดการความรู้ 

แผนพัฒ นาคุณ ภาพ 
(Improvement Plan) 

 
 
 
 
 
 

 



คู่มือระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA ONLINE SYSTEM) ผู้ดูแลระบบ ระดับหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

เริ่ม 

Admin คณะ ก าหนดหลักสูตรภายใต้คณะ 

Admin หลักสูตร เข้าระบบเพื่อประเมิน 

Admin คณะ ก าหนดผู้ใช้งานระดับหลักสูตร 

Admin คณะ ผูกผู้ใช้งานกับหลักสูตร 

กรอกข้อมูล input 

ประเมินตามตัวบ่งชี้ 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

ส่งผลการประเมินหลักสูตร 

จบการท างาน 



การสร้างหลักสูตรในคณะ 
 

เมื่อ login เข้าสู่ระบบ ด้วยสิทธิ์ admin คณะ เม่ือเข้าใช้งานครั้งแรกระบบจะแสดงกล่อง
ข้อความดังรูป 

 

เมื่อกดตกลงจะแสดงหน้าจอดังรูป 

1. คลิกเพ่ือเลือกกลุ่มสถาบัน 
2. กดปุ่ม บันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1 
   2 



การเลือกตัวบ่งช้ีที่คณะจะประเมิน 
เมนู Admin Tool 

 
 

 
 
เลือกก าหนดหลักสูตรในคณะ จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 

 
1. เลือก + กลุ่มวิชา 

1 
 

    เลือกแทบเมนูระดับหลักสูตร 

เลือกกาหนดหลกัสูตรในคณะ 

2 
 

 4 
 

3 

   



2. เลือก + ชื่อคณะ จะแสดงรายชื่อหลักสูตรที่ตารางด้านล่าง 
3. เลือกรายชื่อหลักสูตรที่ต้องการ ติก / หลักสูตรที่ต้อง 

4. กดปุ่มบันทึก จะแสดงกล่องข้อความ 
 

 
รายชื่อหลักสูตรจะแสดงที่ด้านบน ภายใต้ คณะที่เลือก ดังรูป 

 
 

5 
 

  หลักสูตรที่อยู่ในคณะ 
 



การก าหนดเกณฑ์ประเมิน 
 

 
 
1. เลือกหลักสูตรที่ต้องการ ให้เป็นแถบสีส้ม 

2. คลิกปุ่ม จะแสดงช่องให้เลือกเกณฑ์การประมิน 
 

 
 
3. เลือกเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาขาวิชา และ Isced 
4. กดปุ่ม Update เพ่ือบันทึก 

1 
 2 

 

3 
 

4 
 



กรณีหลักสูตรเป็นหลักสูตร 
 

 
 
 

 
 

หลักสูตรสองระดับ 

 

1. เลือกหลักสูตร 
 

2. เพ่ิม 
 

หลักสูตรสหสารสนเทศ มาจาก 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต กับหลักสูตรทดสอบ 
 

4. บันทึก 
 

3. เลือก 
 

1. เพ่ิม 
 

2. เลือก 

4. บันทึก 
 



การสร้างผู้ใช้งานระดับหลักสูตร 
 

 
 
เลือก เมนู เพ่ิม/แก้ไขผู้ใช้งานระบบและก าหนดสิทธิ์ จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 
1. คลิกเลือกชื่อคณะ 

2. กดปุ่มสร้างผู้ใช้งานใหม่  จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

 

2 
เลือก

1 
เลือ

     3. กรอกรายละเอียด 

เลือกกาหนดหลกัสูตร

        ต้องก าหนดสิทธิ์เป็น adminCuriculum
เลือกกาหนดหลกัสูตรในคณะ จะแสดง

4 
เลือก



3. กรอกรายละเอียดผู้ใช้งานระบบ กาหนดสิทธ์เป็น adminCuriculum 
4. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
 
ผูกผู้ใช้งานเข้ากับหลักสูตรที่รับผิดชอบ 
 

 
 
1. คลิกเลือกหลักสูตรที่ต้องการ 
2. ต๊ิก √ หน้าชื่อ user ที่ต้องการ 

3. กดปุ่ม  เพ่ือบันทึก ผู้ใช้งาน จะแสดงรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
ตาราง ด้านล่าง 
กรณีต้องการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คลิก Delete แล้วเลือก user ใหม ่

 
 

1 
เลื

2 
เลือ3 

เลือ

User ที่รับผิดชอบหลักสูตรจะแสดงท่ีตาราง 
 

1 
เลือ



 
 

เมื่อ login เป็น admin ระดับหลักสูตร หน้าจอจะเป็นสีแดง 

 
 

และจะแสดงรายชื่อหลักสูตรที่รับผิดชอบมาให้เลือก กดปุ่ม  หน้าหลักสูตรที่ต้องการ ถ้าเข้า
หลักสูตรครั้งแรก ระบบจะหน้าจอให้กาหนดังรูป 
 

 
 

 

2 

เลือ

 

คลิกระบบ ว่ามีแขนงวชิา หรือไม่มีแขนง
วิชา 

 ถ้าเลือกผิดให้กดปุ่ม Clear ข้อมูล  
เลือกกาหนดหลกัสูตรในคณะ จะ

 เมนูการแสดงผล 

เลือกกาหนด



การก าหนดแขนงวิชา 
 

 
ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
 

 
 
 

คลิกเลือกมีแขนงวิชา 

1. กดปุ่ม New เพ่ือเพ่ิมแขนงวิชา/ วิชาเอก 

4.กดปุ่มยืนยัน
หลักสูตรใน

2. กรอกข้อมูล 

เลือกกาหนด
3. กดบันทึก 
เลือกกา

กดปุ่ม New เพ่ิม 



การสร้าง user ระดับแขนง 
 

 
 

 

1. คลิกแทบสร้างผู้ใช้งาน 

2. กรอกข้อมูล user 

        4. เลือกสิทธิ์เป็น Curriculum Branch 

5. กดปุ่มบันทึกเลือกก าหนดหลักสูตรในคณะ จะแสดงหน้าจอดังรูป 
 



การกรอกข้อมูล input 
1. ข้อมูล input อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 

เลือกหมวด  
1. คลิกเมนู input จะแสดงข้อมูล ด้านล่าง  
2. เลือก อาจารย์ประจ าหลักสูตร จะแสดงหน้าจอดังรูป 

   1 

  2 

  3 



 
 

1. คลิก เพ่ือแสดงรายชื่ออาจารย์ ระบบจะแสดงชื่ออาจารย์ทั้งหมด 
2. ท าการเลือกอาจารย์ โดยการ คลิกที่ช่องสี่เหลื่อม  หน้าชื่อหรือท าการค้นหาโดยใช้รหัสบัตร
ประชาชน ชื่อ สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ หรือวุฒิการศึกษา แล้วคลิกท่ีว่าง เมื่อเลือกเสร็จ 

 

3. กดปุ่ม  จะแสดงรายชื่ออาจารย์ที่ตารางด้านล่าง ดังรูป  

 
 
 
 
 
 
 

      ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา 
   

     1. คลิกเพ่ือแสดงรายชื่อ 

  2 

  3 

  4. เลือกผิด กดปุ่ม  Delete 

แสดงรายชื่ออาจารย์ท่ีเลือก 



กรณีที่อาจารย์ ตาม มคอ.2 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน) 
 

 
 

 
 
 
กรณีอาจารย์ที่เลือกมาเป็นอาจารย์ประจ า ถ้าถูกเลือกไปอยู่ที่หลักสูตรอื่นแล้วระบบจะแจ้งเตือน โดย
แสดงข้อมูลหลักสูตรที่อาจารย์สังกัดอยู่ 

ถ้าต้องการเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบันใหม่ ให้คลิกเลือก แล้วกดปุ่ม  
 

 
 

  1 

2 

        แจ้งเตือนกรณีอาจารย์ซ้ ากับหลักสูตรอื่น 
จ

รายชื่ออาจาย์ที่เลือกจากด้านบน มคอ. 2 



การกรอกข้อมูลประวัติการศึกษา ผลงานทางวิชาการ และอาจารย์  
การกรอกประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คลิก More Info.. ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 
1. เลือกประวัติการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งทางวิชาการ  
2. กรอกข้อมูลประสบการณ์การสอน 

3. กดปุ่ม   
 
การกรอกประวัติการศึกษา 

เลือก 

 1. เลือกประวัติการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ 
จะแสดง

      2. กรอกประสบการณ์การสอน 

3. บันทึก 

1. เพ่ิม 
บันทึก        3. กรอกประวัติการศึกษา 

3. บันทึก 



คลิก New จะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่ม Update กดปุ่ม Edit เมื่อต้องการ
แก้ไข 

 

การกรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการ 

 

 
 
1. คลิก New จะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล 
2. กรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการ 
3. กดปุ่ม Update เพ่ือบันทึกข้อมูล 
4. กดปุ่ม Edit เมื่อต้องการแก้ไข หรือปุ่ม Delete เพ่ือลบข้อมูล 
 

การกรอกจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 

1. เพ่ิม 
บันทึก 

1 
บัน        2. กรอกผลงานทางวิชาการ

ข้อความ5 

3 
บัแก้ไข

1. เพ่ิม 
บันทึก 2 

บันทึ 3 
บัน



Input สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 

 
 

 

 
 

คลิกปุ่มเพ่ิม 

       กดปุ่มเพ่ือบันทึกข้อมลู 

       กรอกสถานที่จัดการเรียนการสอน 



หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 

 
 
 

 
 

ข้อมูลอาจารย์วุฒปริญญาเอก 

 
 

ข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการ  

 
 

 
 
 
 

ท าการตรวจสอบข้อมูลแล้วกดปุ่ม 

คลิกเลือกหมวดที่ 2 

       

       คลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการ 
 

ข้อมูลอาจารย์วุฒิปริญญาเอก และผลงานทางวิชาการ จะดึงมาจาก input หมวดที่ 1 ถ้าต้องการแก้ไข
ข้อมูล ต้องไปแก้ที่ หมวดที่ 1 



 ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
จะแสดงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ต้องบันทึกข้อมูลของอาจารย์ทุกคนจนครบ แล้วกดปุ่ม บันทึก 
 
 
 
 
 
 

   บันทึก คลิกเลือกอาจารย์ให้เป็นแทบสีสม้จะแสดง 1 

ตรวจสอบข้อมลูดึงมาจาก  
more Info หมวดที่ 1 

ข้อมูลและผลงานทางวิชาการ จะดึงมาจาก input หมวดที่ 1 ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล ต้องไปแก้ที่  
หมวดที่ 1 ที่ More Info 

      กดบันทึกข้อมูลทั้งหมด 



หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

 
 
 
 

     

ข้อมูลนักศึกษา 

 
1. ใส่ปีการศึกษาท่ีรับเข้า ถึงปีที่ต้องการายงานผล 
2. กดปุ่ม  

ระบบจะแสดงตารางตามปีที่ระบุไว้ ให้กรอก 

 

 

คลิกเลือกหมวดที่ 3 

      คลิกเลือกข้อมลูที่ต้องการ 

  1 

  2 

บนัทกึขอ้มลูใหม ่(ขอ้มลูทีม่อียูเ่ดมิจะถกูลบทิง้) 



 
 
3. กรอกข้อมูล จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ร้อยละ และปัจจัยทีมีกระทบต่อการศึกษา 

4. กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงกล่องข้อความ 
 

 
 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ 

  

  5 

3. กรอกข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ/ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อนักศึกษา 

  4 

   2 

  1 



1. กรอกข้อมูล 

2. กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงกล่องข้อความ 

 
 
 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

 
 

1. กรอกข้อมูล  

2. กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงกล่องข้อความ 
 

  3 

2 

1. กรอกข้อมูล 

  3 



หมวดที่ 4 ข้อมูลรายวิชา 
 

 
 

 
 

ข้อมูลรายวิชา 
 

 
 
 

 
 
 
 

คลิกเลือกหมวดที่ 4 

        คลิกเลือกเมนูที่ต้องการกรอกข้อมูล  

1.คลิกปุ่ม new เพ่ือเพ่ิมข้อมูล 

  3. บันทึก 

2. กรอกรหัสและชื่อรายวิชา 

   4. คลิกที่ลูกศร จะแสดงรายการด้านล่าง 



 
 

ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมูลกดปุ่ม New ถ้าต้องการแก้ไข หรือ ลบ กดปุ่ม Edit หรือ Delete 

 
 

 
 

หมายเหตุ ถ้าไม่ติก √ แสดงว่า เป็นรายวิชาที่ไม่เปิดสอน หรือ มีเนื้อหาไม่ครบ 

  2 

  การค้นหาข้อมูลรายวิชา 

      กรอกรายวิชาท่ีต้องการค้นหา 
5 

1. คลิกเลือกสถานะ 

รายวิชาท่ีท าการกรอก 



สรุปรายวิชาที่เปิดสอน 

 

 
 
 

 
 

 
สรุปรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

 

 
 

 

กดปุ่มบันทึกผลการด าเนินงานและรายการหลักฐานจะแสดงหน้าจอดังรูป 

     1. คลิกเพ่ือดึงรายวิชาท่ีเปิดสอน 
5 

2.เลือก 

  4. บันทึก 

3. กรอกข้อมูลเกรด 

   1. คลิกเลือกรายวิชา 
5 

  2 

3 



 

 

 
 

คลิกท่ี + จะแสดงรายละเอียดข้อมูลที่กรอก

 5. กดปุ่ม update เพ่ือบันทึกขอ้มูล 

       4. กรอกรายละเอียดความผิดปกติ 

 



รายวิชาที่ไม่เปิดสอน 
 

 
 
2 
คลิกปุ่มบันทึกผลการด าเนินงานและรายการหลักฐานจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

 
 

 

 
คลิกท่ี + จะแสดงรายละเอียดข้อมูลที่กรอก 

 

   4. กดปุ่ม update เพ่ือบันทึก 

3. กรอกรายละเอียดรายวิชาท่ีไม่เปิดสอน 

         1. ดึงรายวิชาจากการระบุสถานะรายวิชา 

 



รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน 
 

 
 

1. คลิกแสดงรายวิชา 
2. คลิก √ รายวิชาที่ต้องการกรอกข้อมูล 

 
 

 
 

    1. คลิกแสดงรายวิชา 

2. คลิก √ 

  3 

 4 

5. กรอกรายละเอียดข้อมูล 

  6. กดปุ่ม update เพ่ือบันทึก 



ประสิทธิผลกลยุทธ์การสอน 
 

 
 

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
 
 

 
จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 

 
 
 
 

1. กดปุ่ม new เพ่ิม 

 3. กด update เพ่ือบันทึก
ด าเนินงาน 

        1. กดปุ่มบันทึกผลการด าเนินงาน 
จ

2. กรอกรายละเอียดข้อมูล 

2. กรอกรายละเอียดข้อมูล 

 3. กด update เพ่ือบันทึก
ด าเนินงาน 



การประเมินตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร 
 

 
 

ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพแบบข้อ 
 

 
 

กดปุ่มบันทึกผลการด าเนินงานจะแสดงหน้าจอดังรูป  
 

 
 

     1. คลิกแสดงตัวบ่งชี้ 

     2. เลือกตัวบ่งชี้ที่ต้องการ 

 

 1 

3. กรอกผลการด าเนินงานรายการหลักฐาน 

   2. ต๊ิก ผ่าน ไม่ผ่าน 

   4. กด update เพ่ือบันทึก  
 



 
 

 

 
คลิก + จะแสดงรายละเอียดผลการด าเนินงานรายการหลักฐานที่กรอก 
 

 
 

 
 

      5. กดปุ่มบันทึกเพ่ือค านวณผลคะแนน 

  

        แสดงคะแนน/ผลการประเมินตนเอง 



ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพแบบรูบิตสกอร์ 
 

 
 
 
 
 
 

     บันทึกผลการด าเนินงาน 

     5. กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

1. กรอกผลการด าเนินงาน 

    2. คลิกเลือกคะแนนที่ได้ 

3. กรอกรายการหลักฐาน 

4. ระบุหมายเหตุ กรณีเลือกคะแนน 4 หรือ 5 



ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
 

 
 

*** ต้องคลิกเพ่ือบันทึกข้อมูลตามรายการให้ครบทุกตัว *** 

         5. บันทึก เพ่ือค านวณคะแนนการประเมิน 

  3. บันทึก  
ระบบค านวณคะแนน 

1. คลิกที่ > จะแสดงรายการ 
Input ใช้ในการค านวณ 

ข้อมูลจาก Input 

4. กรอกผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 



การรายงานผลการประเมิน 
 

 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
 

 
 

 

  

 1. 
คลิก 

2. กรอกบทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

3. กดปุ่ม update เพ่ือบันทึก 



รายนามคณะกรรมการประเมิน 

กรณีคณะกรรมการที่ขึ้นทะเบียน 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. กรอกชื่อที่ต้องการ 

1. คลิกเลือกรายชื่อคณะกรรมการ 

 2. แสดงรายชื่อคณะกรรมการที่เลือก 

 4 



บทน า 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 1 

2. กรอกรายละเอียด 

 3. กดปุ่มบันทึก 

ข้อมูลทีก่รอก 



จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

1. คลิกเพ่ือแสดงเมนูบันทึก 

1. คลิกเลือก 

 3 

4. กรอกรายละเอียด 

 5. กดปุ่มบันทึก 

ข้อมูลทีก่รอก 



รายงานผลการวิเคราะห์ 
 

 
 
 

ส่งรายงาน 
 

 
 
 
 
 

     5. กดส่งผลการประเมิน 



ขั้นตอนการบันทึกเอกสารหลักฐานในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศกึษา 
ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online โดยใช ้Google App ดังนี้ 

1. สร้างแฟ้มองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 
 
2. สร้างแฟ้มตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  



3. ก าหนดรหัสตัวบ่งชี้และบันทึกเอกสารหลักฐานในแฟ้มตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 

 
 



การเข้าใช้งาน Google App 

1. เปิดเว็บไซต์ www.google.co.th 

 

2. เปิดเข้าใช้งาน gmail 

 

 



3. Login เข้าสู่ระบบ gmail 

 

4. เข้าสู่ระบบ Google App 

 



5. เลือก Google Drive 

  

6. เข้าสู่ระบบ Google Drive 

 



7. คลิ๊ก NEW และเลือก File upload หรือ Folder upload 

 

8. เลือก File หรือ Folder ที่ต้องการ upload 

 

 



9. เลือก upload Folder แฟ้มการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

10. เปิดเอกสารที่ต้องการ Link และคลิ๊กขวา เลือก Open with และ เลือก Lumin PDF 

 

 



11. เข้าระบบ Lumin PDF คลิ๊กเลือก OPEN MY FILE 

 

12. Copy URL ของเอกสารที่ต้องการ Link 

 



การ Link เอกสารในระบบ CHE QA Online 

1. Login เข้าสู่ระบบ CHE QA Online เลือกองค์ประกอบหรือหมวดที่ต้องการ 

 

2. เลือกประเมินตัวบ่งชี้ที่ต้องการ 

 



3. เลือกตรงรายการหลักฐาน คลุมแถบด าตรง รหัสเอกสารหลักฐาน และคลิ๊ก  

 

4. เลือกตรง URL 

 



5. ใส่ URL ของเอกสารที่ต้องการ Link 

 

6. บันทึกตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการ Link เอกสารเรียบร้อย 

 

 

 



7. บันทึกผลการด าเนินการเรียบร้อยจะแสดงที่หน้ารายงานผล และคลิ๊กแสดงเอกสารหลักฐาน 

 

8. ระบบจะแสดงเอกสารหลักฐาน 

 
 
 
 



 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
FM - QA - 01 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร  
FM - QA - 02 แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร 
FM - QA - 03 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 

plan) ระดับหลักสูตร 
FM - QA - 04 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
FM - QA - 05 แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหน่วยงาน 
FM - QA - 06 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 

Plan) ระดับหน่วยงาน 
FM - QA - 07 แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงาน 
FM - QA - 08 แบ บ ฟอร์ม ราย งานผลการตรวจป ระ เมิ น คุณ ภ าพการศึ กษ าภ าย ใน  

ระดับหน่วยงาน  
FM - QA - 09 ราย งาน ป ระจ าปี ที่ เป็ น ราย งาน ป ระ เมิ น คุณ ภ าพ การศึ กษ าภ าย ใน  

ระดับหน่วยงาน 
FM - QA - 10 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 
FM - QA - 11 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับมหาวิทยาลัย 
 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 
  1) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  3) ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  4) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  
   
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4.25 คะแนน 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษานั้น มีระบบการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 
 



กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการ
ติ ด ต าม ป ระ เมิ น ผล ก ารด า เนิ น งาน ข อ ง 
กระบวนการ  

ตุลาคม หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู้ 
2. ติตตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ป ระกั น คุ ณ ภ าพ ก ารศึ กษ าภ าย ใน  แล ะ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) 
ทุกระดับ ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 

มกราคม , พฤษภาคม 
ของปีถัดไป 

หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู้ 

3. สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุ ณ ภ า พ  ( Improvement Plan) ร ะ ดั บ
หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 

กุมภาพันธ์, กรกฎาคม หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู้ 

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ต่อ 
(กบม.) เพ่ือพิจารณา 

กุมภาพันธ์ 
 

หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู้ 

5. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ต่อหน่วยงานเพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 

กุมภาพันธ์, กรกฎาคม หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู้ 

6. ก าหนดระบบการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษ า  ระดั บ ห น่ ว ย งาน  แ ละระดั บ
มหาวิทยาลัย  

เมษายน หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู้ 
7. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย   

พฤษภาคม หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู้ 
8. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงาน 

สิงหาคม  หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู้ 
9. สรุปผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvment Plan) ระดับหลักสูตร 
และระดับหน่วยงาน 

กันยายน หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู้ 
10. น าผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan)ระดับหลักสูตร 
แ ล ะ ร ะ ดั บ ห น่ ว ย ง า น  เส น อ ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ยแล ะสภ า
มหาวิทยาลัย 

กันยายน หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู้ 

11. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง และ ตุลาคม หัวหน้างานประกัน



กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
บันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online  คุณภาพและการจัดการ

ความรู้ 
12. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย 

ตุลาคม หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู้ 
13. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  
plan)  

ตุลาคม หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู้ 
14.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภ า ย ใ น แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 
( Improvement Plan) ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

พฤศจิกายน  หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู้ 

15.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภ า ย ใ น แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 
(Improvement Plan) ต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

พฤศจิกายน 
 

หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู้ 

16. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

พฤศจิกายน 
 

หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู้ 
17. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
ภายใน 120 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ใน
ระบบ CHE QA Online 

พฤศจิกายน 
 

หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู้ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 
 

ข้าพเจ้า นายสนธยา  เจริญศิริ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ได้พิจารณาและ
เห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของงาน
ประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ สังกัดกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
 โดยยินยอมให้งานประกันคุณภาพและจัดการความรู้ สังกัดกองนโยบายและแผน ส านักงาน
อธิการบดี น ากระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 19 
เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  

 
 

    ให้ไว้  ณ  วันที่ 19 ธันวาคม 2561        
             

 
                                                          (นายสนธยา  เจริญศิริ) 

                                                        ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
FM - QA – 01 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 



 

ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 

    ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 
 

 ภาคการศึกษาท่ี  2/2561 
  

หลักสูตร : ….(ระบุชื่อหลกัสูตร)...................................................................................................................................................................................................................................................... 

หน่วยงาน : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ค าชี้แจง : ให้แต่ละหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคณุภาพ ระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบท่ี 1-6 โดยสรุปรายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
1. องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ระบุผลการด าเนินงาน ผ่านและไม่ผ่าน ตามเกณฑ์การประเมิน และหลักฐานอ้างอิง 
2. องค์ประกอบท่ี 2-6 ระบุผลการด าเนินงานโดยสรุป พร้อมระบุคะแนนท่ีได้  และหลักฐานอ้างอิง 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน รายละเอียดการ

ด าเนินงานโดยสรุป คะแนนที่ได้ หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 

เกณฑ์
ประเมิน  
ผ่านและ
ไม่ผา่น 

ผ่าน    ไม่ต้องระบุคะแนน
เนื่องจากเกณฑ์ประมิน  
ผ่านและไมผ่่าน 

 

1.อาจารย์ประจ าหลักสตูร (หลักสตูรปรญิญาตรี
และบณัฑิตศึกษา) 

 ผ่าน      

2.คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(หลักสูตรปรญิญาตรีและบณัฑิตศกึษา) 

 ผ่าน      

3. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
(เฉพาะหลักสูตรบัณฑติศึกษา) 

 ผ่าน      

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน (เฉพาะหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา) 

 
 

ผ่าน      



 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
(เฉพาะหลักสูตรบัณฑติศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน      

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม(ถ้ามี) (เฉพาะหลักสตูรบณัฑิตศึกษา) 

ผ่าน         

7. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(เฉพาะหลักสูตรบัณฑติศึกษา) 

ผ่าน         

8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา (เฉพาะหลักสตูรบณัฑติศึกษา) 

ผ่าน         

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศกึษา (เฉพาะ
หลักสตูรบณัฑิตศึกษา) 

ผ่าน         

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้า
อิสระในระดับบณัฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (เฉพาะหลกัสูตร
บัณฑิตศึกษา) 

ผ่าน 
 

    

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด (หลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) 

ผ่าน         

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกันคณุภาพหลักสูตร และ
การเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (หลักสูตรปริญญาตรี
และบณัฑิตศึกษา) 

ผ่าน         

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ระดับ 4.35         



2.2 ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้ท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 90         

2.3 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 40         

2.4 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 80     
  

    

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา  ระดับ 3         
 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา  ระดับ 3     

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  ระดับ 3         
4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  ระดับ 3         

4.2 คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร  คะแนน 3.51         
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  ระดับ 3         

5. หลักสูตร  
การเรยีน การ
สอน การประเมิน
ผู้เรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  ระดับ 3         
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  

ระดับ 3         

5.3 การประเมินผู้เรียน  ระดับ 3         
5.4  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 100         

6. สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ระดับ 3         

สรุปผลการด าเนินงาน องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน (ครบทุกข้อตามเกณฑม์าตรฐาน ป.ตรี 4 ข้อ ป.โท และป.เอก 12 ข้อ)  ไม่ผ่าน  
รวมคะแนนเฉลี่ย (เฉพาะองค์ประกอบท่ี 2-6) 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
FM - QA - 02 แบบฟอร์มสรุปผล 

การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด        ............. หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี         ................ หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท        ................ หลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก        ................ หลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรที่ผ่าน องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  ............. หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี         ................ หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท        ................ หลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก        ................ หลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรที่ไม่ผ่าน องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  ............. หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี         ................ หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท        ................ หลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก        ................ หลักสูตร

แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
ผลการด าเนินงาน : ระดับคณะ/วิทยาลัย      
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2561   ภาคการศึกษาท่ี 2/2561 

หน่วยงาน :……………………………………………………      

ค าชี้แจง : ให้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบระดับหลักสตูร สรุปผลการด าเนินงานการประกันคณุภาพ ระดับหลักสตูร 
ดังนี ้
1. ระบุผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และระบุคะแนนท่ีได้ในแต่ละหลักสูตร จากแบบฟอร์ม 1 ตัวบ่งช้ีที่ 
1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม (Output)  

ล าดับ หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

ผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายวิชาการคณะ/

วิทยาลัย 
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 

(องค์ประกอบท่ี 2-6) 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1             
2             
3             
4             
5             
6             

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกหลกัสูตร  
(ผลรวมของคะแนนทุกหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน/ 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด) 

 





 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
FM - QA – 03 แบบฟอร์มรายงาน 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) ระดับหลักสูตร



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan)  
ระดับหลกัสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

หน่วยงาน 

หลักสูตร  

...............................  ภาคการศึกษาท่ี 1/2561  ภาคการศึกษาท่ี 2/2561 

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

   

โครงการ 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

เอกสารหลักฐาน 
อ้างอิง 

  
ค าอธิบายผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

 
            

 
            

 
            

 
            

 

ผู้ ร าย งาน  : ……………………………        ผู้ ต รวจสอบ รายงาน  : ………………………………………………………                                             
ต าแหน่ : …………………………..                ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………. 

งานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  : แบบฟอร์ม
การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 ใช้
ประกอบการแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement plan) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2561 : file แบบฟอร์มรายงานผล  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
FM - QA – 04 แบบฟอร์มรายงาน 
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7)  

ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
(1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 

 
 
 

หลักสูตร……………………………………………พ.ศ. …………… 
คณะ/วิทยาลัย…………………………………… 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 
รายงาน ณ วันที่ ... เดือน..............พ.ศ. 2561



บทสรุปผู้บริหาร 

 หลักสูตร.................................... สาขาวิชา.............................คณะ................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 ได้/ไม่ได้มาตรฐานตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ................. (...... 
คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (14 ตัวบ่งชี้) โดยมี
จ านวน ..... องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ ...........) มีจ านวน ...... องค์ประกอบ อยู่
ในระดับดี  (องค์ประกอบที่  ........ ) และมีจ านวน ...... องค์ประกอบ อยู่ ในระดับปานกลาง 
(องค์ประกอบที่ ........ ) อยู่ในระดับน้อย (องค์ประกอบที่ ........ ) 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 
2.01  – 3.00 ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี
4.01  – 5.00 ดมีาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน/ไม่ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2    
องค์ประกอบที่ 3    
องค์ประกอบที่ 4    
องค์ประกอบที่ 5    
องค์ประกอบที่ 6    

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

   

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร 
 1. 
 2. 
 3. 



ค าน า 

หลักสูตร.................................... สาขาวิชา.............................คณะ................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ที่เป็น
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ฉบับนี้ขึ้นมาเพ่ือวิเคราะห์และประเมินผล
การด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 
31 กรกฎาคม 2562) ภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ โดยการ
รวบรวมและสังเคราะห์ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ที่เป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ฉบับนี้ จะสะท้อนผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา เพ่ือเป็นโอกาสให้หลักสูตร.................................... สาขาวิชา.............................คณะ
................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น าไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต รวมทั้งเป็นการให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตลอดจนประชาชนทั่วไป ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตร................................... สาขา
วิชา.............................คณะ................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนท าให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร .................................... สาขาวิชา.............................คณะ
................................... มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา ส าเรจ็ไปได้ด้วยดี 

 

 

........................................................ 
ประธานหลักสูตร........................................................ 

วันที่......................................... 



 
สารบัญ 

 
เรื่อง หน้า 
บทน า…………………………………………………………………………………………………………………….  

ชื่อหลักสูตร..................................................................................................... .......................  
ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร....................................................................... ....................  
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา...........................................  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป…………………………………………………………………………......................  
รหัสหลักสูตร.................................................................................................. ........................  
วัตถุประสงค์หลักสูตร………………………………………………………………………………………………..  
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร.................................................... ...................  

    รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร......................................................................... .....................  
คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร........................................................................ ......................  
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน...................................................................................... .......................  
สถานที่จัดการเรียนการสอน........................................................................... .......................  
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา................................................................................................. 

 

หมวดที่ 2 อาจารย์............................................................................................ .........................  
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์...................................................... ...................  
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์......................................................................... ......................  
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์.................................................................... ......................  
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต......................................................................... ........................  

ข้อมูลนักศึกษา................................................................................................................  
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา............................................................. ....................  

    ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา.......................................................................... .....................  
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา.................................................. ....................  
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา................................................................... .....................  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา.................................................................................. .....................  
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา....................................................... ....................  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี .  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ..............  
การวิเคราะห์ผลที่ได้.......................................................................................... ....................  



 
หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร...................  

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร............................................................. ...........................  
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร..................................................................................  
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน.....................................  
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน..................................................................................................  
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
รหัสหลักสูตร  
 ……………. 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 1. 
 2. 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
 1. 
 2. 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ตามมคอ.2 ชุดปัจจบุัน หมายเหตุ  
   
   
   
   
   

 
คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบนั) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 *   
2 *   
3 *   
4    
5    

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ ประสบการณ์วิจัย 
   
   

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน ............................................................... 



องค์ประกอบที่ 1 การก าบกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
(ระดั บป ริญ ญ าตรีและระดั บ
บัณฑิตศึกษา) 
 

ในปี การศึกษา 2560 หลักสูตร
.........................สาขาวิชา.................
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาจ านวน
.......คน ดังนี้ 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

B.Sc.Chem 1.1-1-01 เ ล่ ม
หลักสูตร  (มคอ.2) ฉบับที่ 
สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (ระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร
................................... สาขาวิชา
.................มีคุณวุฒิ และต าแหน่ง
ทางวิชาการ ดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
จ านวน.........คน 

2. คุณวุฒิ ระดับปริญญาโท 
จ านวน ..........คน  และ 

3. ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์  จ าน วน 
........คน 

อีกทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คนมีคุณ วุฒิ ที่ ตรงกับสาขาหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน 
อย่างน้อย..........คน ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 

B.Sc.Chem 1.1-2-01 ข้อมูล
รายบุคคลของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (รายงานคุณวุฒิ
การศึกษาและต าแหน่งทาง
วิชาการ) 

3 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง อ า จ า ร ย์
ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตร  (ระดั บ
บัณฑิตศึกษา) 

  

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
(ระดับบัณฑิตศึกษา) 

  

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ระดับ

  



เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
บัณฑิตศึกษา) 
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี ) (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์(ระดับบัณฑิตศึกษา) 

  

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  ( ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา) 

  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

  

11.การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด (ระดบั
ปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

หลั กสู ต ร ..................... ..... เป็ น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ............ ซึ่งจะ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรใน 
พ.ศ.............ปัจจุบันมีนักศึกษาก าลัง
ศึกษาในชั้นปีที่...... 

 

12.การด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสตูรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

หลักสูตร……………………………. มี
การด าเนินการครบทุกตัวบ่งชี้ TQF 
ข้อ 1 - 5  
1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมจ านวน ….. คร้ังในปี
การศึกษา 2560 เพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน  
2. หลักสูตร………………………..มี
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ
3.หลักสูตร…………………….. มี
รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ. 3 ในภาคเรียนที่ 1/2560 
จ านวน …. วิชา และภาคเรียนที ่
2/2560 จ านวน …. วิชา ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบ

B.Sc.Chem 1.1-12-01 
สรุปผลการด าเนนิงานตามตัว
บ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 



เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ทุกรายวิชา  
4. หลักสูตร………………………. ได้
จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในภาค
เรียนที่ 1/2560 จ านวน …… วชิา 
และภาคเรียนที่ 2/2560 จ านวน 
…… วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุด
ภาคการศึกษาที่ 2560 ครบทุก
รายวิชา  
5. หลักสูตร มีการจัดท ารายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลงั
สิ้นสุดปีการศึกษา 2560 

 



ตัวอย่างการตั้งชื่อรหัสเอกสาร 
B.Sc.Chem 1.1-1-01 
 B.Sc.Chem =   ชื่อย่อหลักสูตร 
 1.1 =   ชื่อตัวบ่งชี้ 
  1 =   หมายเลขเกณฑ์การประเมิน (ข้อ) 
  01 =   หมายเลขเอกสาร 
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตร........................................ สาขาวิชา....................      “ผ่าน/
ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 



หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

ผลการด าเนินงาน  อธิบายกระบวนการในการด าเนินงาน การน ากระบวนการสู่การปฏิบัติ การประเมิน
กระบวนการ และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
 4.1.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

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

 
 4.1.2 การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
  
 4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 .........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3    

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 4.2    คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า    

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
(เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) 

 
วิธีการค านวณคะแนนภาพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จ านวนประเด็นทั้งหมด           
 
 
ผลการด าเนินการ 
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
ผลการด าเนินการ 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินการ 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก … คน 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด … คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก  ร้อยละ … 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ .... ขึ้นไป … คะแนน 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
 คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 
ผลการด าเนินการ 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินการ 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ … คน 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด … คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ … 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ ... ขึ้นไป …. คะแนน 

 



รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

 รายชื่อต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ... คน 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด ... คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ ... 

เทียบคะแนน 5 คะแนน ... คะแนน 



ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ล าดับที ่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน)   
2 จ านวนรวมของบทความวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ า

หลักสูตร) 
(ชิ้นงาน)   

 - บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 

0.20   

 - บทความวชิาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวชิาการระดบัชาติ 

0.20   

 - บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 

0.40   

 - บทความวชิาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 

0.40   

 - บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่พีิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบนั
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออก
ประกาศ  

0.40   

 -   บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมตัิและจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป 
และแจ้งให้ กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1.00   



ล าดับที ่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

    ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
 -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 -   ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00   

 -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน  

1.00   

 -   ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว  

1.00   

 -   หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00   

 -   งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00   

 -   ต าราที่ผ่ านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 -   หนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทาง 
    วิชาการ แตไ่ม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัส
เอกสาร 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จดั 
หรือชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 
    
    
    
    
    

 



ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างองิใน
ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 
ผลการด าเนินงาน 

แหล่งที่งานวิจัยได้รับการอ้างองิ 
จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 

ปี พ.ศ. 
……. 

ปี พ.ศ. 
……. 

ปี พ.ศ. 
……. 

ปี พ.ศ. 
……. 

ปี พ.ศ. 
……. 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร      
รวมจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus 

     

จ านวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI 

     

จ านวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล Scopus 

     

ร้อยละของจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

     

คะแนนที่ได้เมื่อเทียบตามกลุ่มสาขา...................................................................... เท่ากับ....... 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
ข้อมูลรายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   

รหัส
เอกสาร 

ชื่อบทความวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิง 

รายชื่อผู้เขียน
บทความวิจัย/ผู้เขียน

ร่วม/สังกัด 

ชื่อบทความที่
อ้างอิง 

ชื่อวารสาร/
ฐานข้อมูล 
ที่ได้รับการ

อ้างอิง 

วันเดือนปี 
ที่อ้างอิง 

      
      
      

 
ผลการด าเนินการในภาพรวม 

ประเด็นในการพิจารณา ผลการด าเนินการ คะแนนการ
ประเมินตนเอง ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 ร้อยละ …. …. คะแนน 
 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 ร้อยละ …… …. คะแนน 
 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 ร้อยละ …… ... คะแนน 
 

4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   ... คะแนน 



ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  และ 
Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

 

คะแนนเฉลี่ย   …. คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.51 คะแนน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 4.3    ผลที่เกิดกบัอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร         
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร      
 
ผลการด าเนินงาน  อธิบายการายงานผลการด าเนินงาน แนวโน้มในการด าเนินงาน  
 4.3.1 การคงอยู่ของอาจารย์  

 ...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 ..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3    

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
  



สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

ตัวบ่งชีท้ี่  4.1  การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับ ….. ...... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

..... คะแนน 
ป.ตรี/โท = 4.2.1+4.2.2+4.2.3/3 

ป.เอก = 4.2.1+4.2.2+4.2.3+4.2.4/4 

..... คะแนน 
 

    ป ระ เด็ น ที่  4 .2 .1  ร้ อ ย ล ะข อ ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ ….. ..... คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ร้อยละ ….. ..... คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ร้อยละ ….. ..... คะแนน 

    ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรญิญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  
และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  (เฉพาะหลักสตูร
ปริญญาเอก) 

อัตราส่วน……. ..... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ระดับ ….. ...... คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 4 

...... คะแนน 

 
 
 
 



หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑติ 
 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 

2556      
2557      
2558      
2559      
2560      

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1    การรับนักศึกษา  

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

ผลการด าเนินงาน  อธิบายกระบวนการในการด าเนนิงาน การน ากระบวนการสู่การปฏิบัต ิ การประเมนิ
กระบวนการ และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 3.1.1 การรับนักศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

  
  
  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2    การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

ผลการด าเนินงาน  อธิบายกระบวนการในการด าเนนิงาน การน ากระบวนการสู่การปฏิบัต ิ การประเมนิ
กระบวนการ และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 3.2.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 3.2.3 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  
  
 



ตัวบ่งชี้ที่ 3.3    ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบผลการด าเนินงาน 
  

ข้อมูลนักศึกษา ตัวอย่างการรายงานอัตราการคงอยู่ 
ปีการศึกษาที่

รับเข้า  
 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคงอยู่ 

2556 2557 2558 2559 2560 

2556 50 50 50 44 44 - = 88 (44*100/50) 
2557 50 - 50 49 48 48 96 
2558 45 - - 45 45 45 100 
2559 55 - - - 55 52 - 
2560 50 - - - - 50 - 

อัตราการคงอยู่  =  จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
                           จ านวนนักศึกษารับเข้า (ชั้นปีที่ 1) 

* (ถ้าต้องการดูแนวโน้มให้ค านวณ ≥ 3 รุ่นต่อกัน) 
  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 
ปีการศึกษา

ที่รับเข้า 
จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปี 2551 95 86 (90.5%)     
ปี 2552 86  76 (88.4%)    
ปี 2553 83   75 (90.4%)   
ปี 2554 95    82 (86.3%)  
ปี 2555 84      

 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 
 1. ................................................................................................................. 
 2. ................................................................................................................. 

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา   
  ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตร ด้าน................................  โดยมีผลการประเมิน...................... 
  
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

เรื่องที่ร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
 
 

อธิบายวิธีจัดการข้อร้องเรียนและผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้น 

* 100 



 
ผลการด าเนินงาน  อธิบายการายงานผลการด าเนินงาน แนวโน้มในการด าเนินงาน  
 3.3.1 การคงอยู่  

 ...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 3.3.2 การส าเร็จการศึกษา 
 ..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ ................................................ 
 3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 ..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ ................................................. 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
 ข้อมูลความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 รายงานการประชุม 
  
  
  
  

 



องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์   

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตร.................................................. ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 

2557-2558 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส ารวจโดยการแจก
แบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

จ านวนบัณฑิตหลักสูตร..................................................  ที่ส าเร็จการศึกษารวม ...... คน โดย
ได้รับแบบส ารวจกลับมาจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ......  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ...... จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง ห ม ด  โด ย ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต หลั กสู ตร
.................................................. เฉลี่ยเท่ากับ ......  
หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพิ่มเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ 

ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตร...................................................   

ล าดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โท/เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลี่ย  

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน  
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน  

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน  
•  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน  

•  (2) ด้านความรู้  คะแนน  

•  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน  

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน  
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน  
 (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด คะแนน  

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ร้อยละ  
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4.35 คะแนน    

 



รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

 รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือ
สถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557-2558 

 ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์  

ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตร...................................................  ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2559-2560 โดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการ
ล งท ะ เบี ย น รั บ ป ริ ญ ญ า บั ต รข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย  ซึ่ ง มี บั ณ ฑิ ต ส า เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า หลั กสู ตร
...................................................  จ านวน ........ คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม ........ คน คิดเป็นร้อย
ละ ........  ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี จ านวน ........ คน จากจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจโดยไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือ
มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้
อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร จ านวน ........  คน คิดเป็นร้อยละ ........ ซึ่งเท่ากับ ........ คะแนน 

ข้อมูลประกอบการค านวณภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  

ล าดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ  
1 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด คน  
2 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า   คน  
3 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
คน  

4 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ คน  
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน  
6 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่

แล้ว 
คน  

7 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน  
8 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท คน  
9 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน  
10 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้

งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
ค่าเฉลี่ย  

11 ร้อยละของผูต้อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า  
(อย่างน้อยร้อยละ 70) 

ร้อยละ  



การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 90    

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
 รายงานสรุปภาวะการมีงานท า ประจ าปีการศึกษา 2557-2558 
  
  
 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโททีไ่ด้รับการตพีิมพ์หรือ
เผยแพร ่(ระดับปริญญาโท) 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์  

ผลการด าเนินงาน 
ใน ปี  พ .ศ . 2560 หลั กสู ต ร ........................................................มี ผู้ ส า เร็ จการศึ กษ า  

ระดับปริญญาโท รวม ... คน และมีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่รวม ...... ชิ้น โดยมีผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิ ตและผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ..........คิดเป็นผลคะแนนประเมินตนเอง ..... คะแนน 
ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ล าดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ค่าน้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด ..... (คน)   
2 จ านวนรวมผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
 (ช้ินงาน) ..........  

 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10   
 
 
 

- บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20 
 

 
 

 
 
 

 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ   

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 0.60   



ล าดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ค่าน้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 
กลุ่มที่ 2 

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list)  

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

1.00   

 ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก  
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 40    

 



รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัส
เอกสาร 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ทีไ่ด้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ
วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศ
ที่จัด  

    
    
    

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่(ระดับปริญญาเอก) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์  

ผลการด าเนินงาน 
ในปี พ.ศ. 2560 หลักสูตร...............................มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  รวม ... คน 

และมีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่รวม  ...... ชิ้น โดยมี
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ
..........คิดเปน็ผลคะแนนประเมินตนเอง ..... คะแนน 

 
ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ล าดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ค่าน้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (คน)   
2 จ านวนรวมผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
(ช้ินงาน)   

 
 

- บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและ จัดท าเป็นประกาศ 

0.40   

 - ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ.ทราบภายใน 30 วัน นับ
แต่วันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2  

0.60   



ล าดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ค่าน้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 
 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่ วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list)  

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

- ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

1.00   

 ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก  
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 40    

 



รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ
วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด  

    
    
    
    
 
 
 



สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต   
และองค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ระดับ …. .... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่  2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ ….. .... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2  ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่(ระดับปริญญาโท) 

ร้อยละ ….. .... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2  ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่(ระดับปริญญาเอก) 

ร้อยละ ….. .... คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 .... คะแนน 
 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.1  การรับนักศึกษา ระดับ ……. .... คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ ……. .... คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ ……. .... คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบ 
ที่ 3 

.... คะแนน 



หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและ 
คุณภาพการสอนในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

             
             
             
             
             
             
             
 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

ผลการด าเนินงาน  อธิบายกระบวนการในการด าเนนิงาน การน ากระบวนการสู่การปฏิบัต ิ การประเมนิ
กระบวนการ และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
 
5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  
  
  

น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา 
แสดงเป็นค่าร้อยละ 



ตัวบ่งชี้ที่ 5.2     การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

ผลการด าเนินงาน   อธิบายกระบวนการในการด าเนินงาน การน ากระบวนการสู่การปฏิบัต ิ การประเมิน
กระบวนการ และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

5.2.1 การก าหนดผู้สอน 
............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

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

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

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

5.2.4 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

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

5.2.5 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มี
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

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

5.2.6 การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  
  
  
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 5.3     การประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

ผลการด าเนินงาน  อธิบายกระบวนการในการด าเนนิงาน การน ากระบวนการสู่การปฏิบัต ิ การประเมนิ
กระบวนการ และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

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

5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 

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

5.3.4 การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
............................................................................................................................................................

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

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 5.4   ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมจ านวน ….. ครั้งในปี
การศึกษา 2557 เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน  

 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสตูร……………………….. ได้รับการรับทราบ
จาก สกอ. เมื่อวันที่.................... โดยมี
รายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
 

 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนใน แต่ละภาคการศึกษา ให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูร มรีายละเอียดของรายวชิา ตามแบบ 
มคอ. 3 ในภาคเรียนท่ี 1/2557 จ านวน …. วิชา 
และภาคเรยีนที่ 2/2557 จ านวน …. วิชา ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา  
 

 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูร ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในภาคเรียนท่ี 
1/2557 จ านวน …… วิชา และภาคเรียนที่ 
2/2557 จ านวน …… วิชา ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2557 ครบทุกรายวิชา  
 

 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสตูร มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2557 

 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี
การศึกษา 

  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ   



ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบั
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้   
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน   

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้   
หลักสูตร...................................................... มีการด าเนินงานร้อยละ........ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุ
ไว ้มีค่าคะแนนเท่ากับ ................ 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 100    

 



สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

ตัวบ่งชีท้ี่  5.1  สาระของรายวชิาในหลักสูตร ระดับ ….. ...... คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ ….. ...... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่  5.3  การประเมินผู้เรียน ระดับ ….. ...... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่  5.4  ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ระดับ ….. ...... คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 5 ...... คะแนน 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกต ิ
การตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการ
แก้ไข 

       
       
       
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปดิสอนในปีการศึกษา  

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
     
     
     

 
รายวิชาที่สอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อท่ีขาด สาเหตุที่ไมไ่ดส้อน วิธีแก้ไข 

      
      
      
 

น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา 



คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่ม ี

      
      
      
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู ้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การ
สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

  

  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี ❑ ไม่มี ❑ 
จ านวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จดัหรือเขา้ร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับ อาจารย ์
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

    
    

น ำมำจำก มคอ 5 ของแต่ละวิชำ 



หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสตูร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
   
   
 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

ผลการด าเนินงาน  อธิบายกระบวนการในการด าเนนิงาน การน ากระบวนการสู่การปฏิบัต ิ การประเมนิ
กระบวนการ และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

6.1.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสตูร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.1.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  
  
 
 
 



สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1     สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ระดับ ….. ...... คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 6 ...... คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้

ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
   
   
   
 

สรุปการประเมินหลักสตูร 
การประเมินจากผูท้ี่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปทีี่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 
การประเมินจากผู้มสี่วนเก่ียวขอ้ง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
 

7.1 การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
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7.2 การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบตอ่หลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
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หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนด าเนนิการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
    
    
    
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
 ………………………………………………………….………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

………………………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
………………………………………………………….………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

 4. แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี ................. 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดวา่จะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2560 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

      
      
      



ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน/ไม่ผา่น 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับ 4.35 

 
  

 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑติปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 91 
 

  
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับ การตีพมิพ์และหรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 18 

 

  
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 75 

 

  
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3    
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพฒันา
นักศึกษา 

ระดับ 3 
   

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 3    
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3    
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 3.51 คะแนน    

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

 
  

 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
 

 
  

 
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์     



ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ประจ าหลักสูตร  
4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูร  

  

   

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     
องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3    

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3    

ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน ระดับ 3    
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 100    

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่วางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

ร้อยละ ….    

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ 
มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ด าเนินการ    

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ด าเนินการ    

ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา ให้ครบ
ทุกรายวิชา 

    

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ด าเนินการ    

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังปีการศึกษา 

ด าเนินการ    

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 

ด าเนินการ    



ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

ด าเนินการ    

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

ด าเนินการ    

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ด าเนินการ    

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

ร้อยละ…    

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับ….    

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

ระดับ…..    

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3    
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ …. คะแนน 

 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
ขอ

งท
ุก

ตัว
บ่

งชี้
ใน

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 2

 - 
6 

2 - - 
2.1,2.2 
(…….) 

  

3 3 
3.1,3.2,3.3 

(…….) 
- -   

4 3 
4.1,4.2,4.3 

(…….) 
- -   

5 4 
5.1 

(…….) 
5.2,5.3,5.4 

(…….) 
-   

6 1 - 6.1 -   



องค์ 
ประกอบท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

(…….) 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. 
2. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายการข้อมูลพื้นฐาน Common DataSet 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา   คน   
2 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด   คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑติ   คะแนน   

4 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน   ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดบัปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑติทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี   คน   

6 จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด   คน   

7 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี   ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เทียบคะแนนเต็ม 5 

  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดบัปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาโท) 

10 จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ชิ้น   

11 จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

12 จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันน าเสนอ
สภาอนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิ้น   

14 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดบัชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดบัชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

19 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสทิธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปรญิญาโท) 



ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 
ชิ้น   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) 
 

ชิ้น   

23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.) 
 

ชิ้น   

24 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (0.80) 

 
ชิ้น   

25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

 
ชิ้น   

26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสรา้งสรรค์ 
 

น้ าหนัก   

27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
 

น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปรญิญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาเอก) 

29 บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

30 บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

31 บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

32 ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร (0.40)   ชิ้น   

33 บทความวิจยัที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  
 

  

34 บทความวิจยัที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เปน็ที่ยอมรับระดบัสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

36 บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

37 ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร (1.00)   ชิ้น   

38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปรญิญาเอก) 

39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

  ชิ้น   



ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)   ชิ้น   

42 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (0.80) 

  ชิ้น   

43 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / 
นานาชาติ(1.00) 

  ชิ้น   

44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก   คน   

47 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด   คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก   ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเทียบ 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  คะแนน   

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

50 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ   คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ   ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  คะแนน   

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
 

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

54 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจาก
การประชุมวชิาการระดบัชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

56 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจาก
การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

58 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมัติวารสาร

  ชิ้น   



ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

เหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

59 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

60 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

61 จ านวนบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ที่อยู่
ในฐานข้อมูลที่เปน็ที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

63 จ านวนบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
อยู่ในฐานข้อมูลที่เปน็ที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

65 จ านวนบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

67 จ านวนบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

68 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสทิธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

69 จ านวนผลงานวิชาการรับใชส้ังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (1.00) 

  ชิ้น   

70 จ านวนผลงานวิจัยที่หนว่ยงานหรือองค์กรระดับชาตวิ่าจา้งให้
ด าเนินการ (1.00) 

  ชิ้น   

71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุพ์ืช พนัธุ์สัตว์ ที่คน้พบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

  ชิ้น   

72 จ านวนต าราที่ผา่นการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   

73 จ านวนหนังสือทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   

74 จ านวนต าราที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวชิาการแตไ่ม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 
(1.00) 

  ชิ้น   

75 จ านวนหนังสือทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิต าแหน่ง
ทางวชิาการแตไ่ม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 
(1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   



ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   

80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (0.80) 

  ชิ้น   

81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

  ชิ้น   

82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสรา้งสรรค์    น้ าหนัก   

83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   

 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาตหิรือ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

84 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบัการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ชิ้น   

85 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร   คน   

86 จ านวนบทความทีไ่ด้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ชิ้น/คน   

 
 



แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนนิการจริง 
  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวโดยไมไ่ด้ประจ าหลักสูตรอ่ืนๆ อีก  
  2. มีประสบการณ์ผลงานวจิัย  
        (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน  ปีที่พิมพ์และแหล่งตพีิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1  
  1……………………………………………………………………… 
  2.……………………………………………………………………… 
 อาจารย์คนประจ าหลักสูตรที่ 2 

1……………………………………………………………………… 
  2.……………………………………………………………………… 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 
1……………………………………………………………………… 

  2.……………………………………………………………………… 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 

1……………………………………………………………………… 
  2.……………………………………………………………………… 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5  
1……………………………………………………………………… 

  2.……………………………………………………………………… 
 
  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
          โดยมีนักศึกษาอยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จ านวนทั้งสิ้น........คน  
         (ระบุชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ / ค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
   
   

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1  : 
______________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : __________________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2  : 
______________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : __________________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3  : 
______________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : __________________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4  : 
______________________________________________________ 



ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : __________________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5  : 
______________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : _____________________________________ วันที่รายงาน : 
________________________ 
เห็นชอบโดย : _____________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : ___________________________________ วันที่รายงาน : 
__________________________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 

1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมนิ 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปทีี่ประเมนิ 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 

 
 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
FM - QA – 05 แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน 

 

 
 

 
 
 
 
 



 



ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561  
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2561  ภาคการศึกษาท่ี 2/2561 

  

 
หน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

องค์ประกอบ รหัส ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
P= บรรลุ 
O= ไม่บรรลุ 

คะแนนที่ได้ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
ตัวหาร (% สัดส่วน) 

1. การผลติบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม  คะแนน 3.10       
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก  ร้อยละ 26         
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 30         

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า  

ร้อยละ ≤ (+-) 10         

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  ระดับ 6 ข้อ       
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  ระดับ 6 ข้อ       

2. การวิจัย 
 

องค์ประกอบ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

ระดับ 6 ข้อ       

2.2 
 

รหัส 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนเงิน 
หน่วยนับ 

  
เป้าหมาย 

  
  
บรรลุเป้าหมาย 
P= บรรลุ 
O= ไม่บรรลุ 

  
คะแนนที่ได้ ผลการด าเนินงาน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
ตัวหาร (% สัดส่วน) 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

- กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ฯ 

60,000         

- กลุ่ม
วิทยาศาสตร์

50,000         



สุขภาพ 
- กลุ่ม
มนุษยศาสตร ์

25,000         

2.3 
  
  
  

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
  
  
  

ร้อยละ           
- กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ฯ 

30         

- กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

30         

- กลุ่ม
มนุษยศาสตร ์

20         

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  ระดับ 6 ข้อ       

องค์ประกอบ รหัส ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
P= บรรลุ 
O= ไม่บรรลุ 

คะแนนที่ได้ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
ตัวหาร (% สัดส่วน) 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

ระดับ 6 ข้อ       

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 
  
  
  
  
  

การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

ระดับ 7 ข้อ       

 - แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

    

 - ต้นทุนต่อหน่วยผลผลติของหลกัสูตร     



  
  

 - การบริหารความเสี่ยง     
 - การบริหารงานด้วยหลักธรรมภบิาล     
 - การด าเนินงานการจดัการความรู้     
 - การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา
บุคลากร 

    

 - การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน     

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  ระดับ 6 ข้อ       
คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ       



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
FM - QA – 06 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
ระดับหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 

  
หน่วยงาน   

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

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2561       ภาคการศึกษาท่ี 2/2561    

โครงการ 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

เอกสารหลักฐาน 
อ้างอิง 

  
ค าอธิบายผลการ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

 
            

 
            

 
            

 
            

 
 
ผู้รายงาน : ………………………………………………………….                      ผู้ตรวจสอบรายงาน : ……………………………….. 

ต าแหน่ง  : ……………………………………………………………                      ต าแหน่ง  : ………………………………………………..                                         

งานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  : แบบฟอร์ม  
การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 ใช้ประกอบการ
แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 : file แบบฟอร์มรายงานผล  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
FM - QA – 07 แบบฟอร์มการเขียนรายงาน 

การประเมินตนเอง ระดับหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

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

( ชื่อหน่วยงาน ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจ าปีการศึกษา 2561   
( 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ) 

รายงาน ณ  วันที่ .... เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 



 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 

 คณะ/วิทยาลัย………………. ได้พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร สาขาวิชาใหม่ เพ่ือให้มีเอกลักษณ์ที่ โดดเด่น และมุ่งตอบสนองตามการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย และตามสภาพแวดล้อมความเจริญก้าวหน้าทั้งทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ความรู้
และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ อีกทั้งคณะ/วิทยาลัย.....................................มีความจ าเป็นที่
จ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับสากล และเพ่ือให้การจัดการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย...............มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษา คณะ/วิทยาลัย............................ 
มีได้ด าเนินการตามพันธกิจของคณะ/วิทยาลัย  ได้แก่...................................................... .................... 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย จ านวน ... ด้าน ได้แก่ .........................................................  
 จากการด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย................... ประจ าปกีารศึกษา 2561 ปรากฏผล ดังนี้ 
ตารางแสดงผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ/วิทยาลัย 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51  –  2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50   การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.2,1.3,1.4 
(...) 

1.5,1.6 
(...) 

1.1 
(...) 

… ….. 

2 3 2.2 
(...) 

2.1 
(...) 

2.3 
(...) 

… ….. 

3 1 - 3.1 
(...) 

- … ….. 

4 1 - 4.1 
(...) 

- … ….. 

5 2 - 5.1,5.2 
(...) 

- … ….. 

ค่าเฉลี่ย … … … … ….. 
ผลการประเมิน ... ... ... … ..... 

 จากตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 พบว่า ผลการด าเนิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ ในภาพรวมทั้ง 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ .... คะแนน ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับ... จ าแนกตามปัจจัย น าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์
(Output) ได้ดังนี ้
  ปัจจัยน าเข้า (Input)  คะแนนเฉลี่ย ...... ระดับคุณภาพ ...... 
  ปัจจัยกระบวนการ (Process) คะแนนเฉลี่ย ...... ระดับคุณภาพ ...... 



 
 

  ปัจจัยผลลัพธ์ (Output)  คะแนนเฉลี่ย ...... ระดับคุณภาพ ...... 
 ทั้งนี้คณะ/วิทยาลัย........ ได้วิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา จากทุกองค์ประกอบส าหรับการปรับปรุงการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียด ดังนี้ 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ตามองค์ประกอบ 
 จุดเด่น 
 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
แนวทางเสริมจุดเด่น  
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
จุดที่ควรพัฒนา  
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา  
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

ลงชื่อ........................................                                                                                                                        
(……………………………………...)  

                                                                                        คณบดี.......................... 
              ( วัน/เดือน/ปี ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 

หน่วยงาน................. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ฉบับนี้ขึ้นมา
เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 
(1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) ภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 13 
ตัวบ่งชี้ โดยการรวบรวมและสังเคราะห์ผลการด าเนินงานจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ฉบับนี้ จะสะท้อนผล
การด าเนินงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา เพื่อเป็นโอกาสให้หน่วยงาน.................. .......น าไปพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต รวมทั้งเป็นการให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียตลอดจนประชาชนทั่วไป ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงาน.............................................. 

 ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและมี
ความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนท าให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน..............................................ส าเร็จไปได้ด้วยดี 

 
 

ลงชื่อ........................................ 
                                                                                        (…………………….………………...)  

             ( วัน/เดือน/ปี ) 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

สารบัญ 
 

  เรื่อง หน้า 
 บทสรุปผูบ้ริหาร  
 ค าน า  
 สารบัญ  

ส่วนที ่1 บริบทหน่วยงาน .......................................................................................................  
  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ............................................  
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์......  
  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร.......................................................  
  รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ าหน่วยงานชุดปจัจุบัน...........  
  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน.......................................................................   
  จ านวนนักศึกษาปัจจบุัน.....................................................................................   
  จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ………………………………………  
  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณและอาคารสถานที่.............................   
  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของหน่วยงาน..........................................  

ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/ผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2560................................................................... 

 

ส่วนที ่ 3 ผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...............  
ส่วนที ่ 4 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพภายใน.................................................  

 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต……………………………….………………..……….....  
 ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม...........................................  
 ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารยป์ระจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก....................................  
 ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ............................  
 ตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า.........  
 ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ............................................  
 ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี.................................................  
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย……………………………………….……..……………………….  
 ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์  
 ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนนุงานวจิัยและงานสรา้งสรรค์.......................................  
 ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย........................  
 องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ…………………………………………….…………  
 ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวชิาการแก่สังคม............................................................  
 องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม………………………………….  
 ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม.......................  
 องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ................................................................  
 ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธต์ามพันธกิจ 

กลุ่มสถาบนั เอกลักษณ์ของคณะ...................................................................................... 
 

 ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร.......................................  
ส่วนที ่ 5 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ............................................................   



 
 

  เรื่อง หน้า 
 ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ..............  
 ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ................................  

ส่วนที ่6 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data set) ประจ าปีการศึกษา 2561...............................  
 ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร.........  
 ภาคผนวก ข ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดบัคณะ/วิทยาลยั......  
 ภาคผนวก ค ประมวลภาพกิจกรรม........................................................................  
 ผู้จัดท ารายงาน........................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1 
บริบทหน่วยงาน 

 
 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ าหน่วยงานชุดปัจจบุัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
1.6 จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
1.9 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/ 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 

 
 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 

    

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 
 
 
 

    

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 
 
 
 

    

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 

    

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 
 
 
 

    

รวม     

 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลปี 2561 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ยุทธศาสตร์ที่ ................................................................................................................................................ 
เป้าประสงค์…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      
      
      
      
ยุทธศาสตร์ที่ ................................................................................................................................................ 
เป้าประสงค์…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      
      
      
      
ยุทธศาสตร์ที่ ................................................................................................................................................ 
เป้าประสงค์…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      
      
      
      
ยุทธศาสตร์ที่ ................................................................................................................................................ 
เป้าประสงค์…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      
      
      
      
      
 



 
 

ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การ
เรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น 
พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การ
ก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวม
พลังของทุกฝ่าย ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
 ตัวบ่งชี ้จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 



 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1   : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต    
ในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์กหมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ 
แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรการค านวณ 
คะแนนที่ได้  = 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน  

สาขาวิชา 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด

โดย สกอ.  
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนนประเมินของหลักสูตร 

1. สาขาวิชา   
2. สาขาวิชา   
3. สาขาวิชา   

ผลรวม   
 
รายงานผลการด าเนินงาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
รายการหลักฐาน 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 



 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ  ไม่

บรรลุ 
3.01 คะแนน    
 

➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  



 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.2   : อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความ สามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้  ดังนั้นคณะจึงควรมี
อาจารย์   ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด้  = 
 
 
 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ได้รับหรือเทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐาน
การส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้นทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้
ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ อ่ืนที่ เหมาะสมกว่าทั้ งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจง
เกีย่วกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
 
 

 
จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทั้งหมด 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 



 
 

 
สรุปข้อมูลอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561 ดังตาราง 

หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา อาจารย์ประจ า

ทั้งหมด 
คิดเป็น 
(ร้อยละ) ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

....ระบุชื่อหน่วยงาน......      
รวมทั้งหมด      

 
 ..ระบุชื่อหน่วยงาน... ได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญา

เอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 ดังตาราง 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 

2559 2560 
2561 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ลาศึกษา
ต่อ 

รวม 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีวุฒปิริญญาเอก      
2 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีวุฒปิริญญาโท      
3 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีวุฒปิริญญาตรี      
4 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏิบตัิงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ 

     

5 คิดเป็นร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

   

 
การค านวณผลการด าเนินการ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 
จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก (.....) 

x 100 
            จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (........) 

    = ......... 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก (.......) 
x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 (40) 
    = ………. 

 
รายงานผลการด าเนินงาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……….…………………………… 



 
 

รายการหลักฐาน 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………..… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ  ไม่

บรรลุ 
ร้อยละ 33    
 

➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
 
 



 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.3   : อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ 
การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่ าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณ ะที่ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์                 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้  =  
 
 
 
สรุปข้อมูลอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ดังตาราง 

หน่วยงาน 
ต าแหน่งทางวิชาการ รวม

ต าแหน่ง
วิชาการ 

อาจารย์
ประจ า
ทั้งหมด 

คิดเป็น 
(ร้อยละ) อ. ผศ. รศ. ศ. 

....ระบุชื่อหน่วยงาน......        
รวมท้ังหมด        
  
  
 
 
 
 

 
จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทั้งหมด 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



 
 

 ..ระบุชื่อหน่วยงาน... ได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ระหว่างปีการศึกษา 2559-2561 ดังตาราง 

รายละเอียด 

จ านวนอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 

2559 2560 
2561 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ลาศึกษา
ต่อ 

รวม 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์

     

2 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์

     

3 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

     

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีต าแหน่งอาจารย์      
5 รวมอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตังิานจริงและ
ลาศึกษาต่อ 

     

6 รวมอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ    
7 คิดเป็นร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

   

 
การค านวณผลการด าเนินการ 
ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (………) 
x 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (………) 
     = ….... 
 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนทีไ่ด้ เท่ากับ  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (……..) 
x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (60) 

     = …..… 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
รายการหลักฐาน 
1. ……………………………………………………………………………………….………………………………..………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ  ไม่

บรรลุ 
ร้อยละ 25    
 

➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.4   : จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือสัดส่วน
ของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการ
สอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ 
เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
เกณฑ์การประเมิน 

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด เป็นคะแนน 5  

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ 
ค านวณหาค่า ความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน 
และน าค่าความแตกต่างมา พิจารณาดังนี้  

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานตั้งแต ่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานตั้งแต่ ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็น
คะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ 
 
สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวม
ของผลคูณระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน ทุก
รายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – 
ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

SCH = Σnici 
เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 
     Ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =  
 
 

 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี

 จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดบัปริญญานั้น ๆ 



 
 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2.กลุ่มมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
3.กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี+FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปริญญาตรี+(2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
= FTES ระดับปริญญาตรี+(1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ  8:1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ  20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง  20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์  

25:1 

7. นิติศาสตร์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 

 
สูตรการค านวณ 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

 
2) น าค่าร้อยละจากขอ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 

2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน ดังนี้ 

 
คะแนนที่ได้  =                                                    
 
 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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ผลการด าเนินงานการค านวณค่า FTES ของคณะ/วิทยาลัย  

     

คณะ/วิทยาลัย ระดับปรญิญา ค่า FTES รวม 

 ระดับปริญญาตร ี  
ระดับปริญญาโท  
ระดับปริญญาเอก  

รวม  
  

ค่าเฉลี่ย  FTES  ของคณะ  =     ผลรวม FTES         =  ……  :  1 
      จ านวนอาจารยป์ระจ า 
ค่ามาตรฐาน FTES เฉลี่ย   (กลุม่สาขาวชิา)             =  ……  :  1 

 
การค านวณ   

1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

 
= ร้อยละ...... 

2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี ้
2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น 5 คะแนน 

  2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเทียบเท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 
  2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังน้ี 
 

คะแนนที่ ได้  = 
     
 =……. คะแนน 
 
รายงานผลการด าเนินงาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
รายการหลักฐาน 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………..… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง (........) – สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน (.........) X 100 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน (..........) 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ  ไม่

บรรลุ 
ร้อยละ 10    
 

➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.5   : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์           

กับนักศึกษาเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ  ตั้งแต่การ            
ให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืม
การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอก
สถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการ 
ที่มคีุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง

งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ า

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล  

เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ  ไม่

บรรลุ 
6 ข้อ    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.6   : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน

กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา        
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะ
ทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข    การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีคณะ 
สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และน าหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษา

มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน  



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ  ไม่

บรรลุ 
6 ข้อ    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1  
จุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  
3. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  
3. 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
1.  
2.  
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับ
สภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละสถาบัน  อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง           
มีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถ
ด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน  
เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์  การวิจัยจะประสบความส าเร็จ และเกิด
ประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบ
และกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  2) คณาจารย์มีส่วน
ร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่น ๆ 
ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัย   มีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.1   : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย
จากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการ
สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น   ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ
และกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor) 

ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน  



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ

ตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ  ไม่

บรรลุ 
6 ข้อ    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2   : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี   : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบัน 

อุดมศึกษา คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงิน
จากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่าง
มีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของ
คณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนน

ระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท ขึน้ไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
 
 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัย 

 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

X 5 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



 
 

ข้อมูลพื้นฐานระดับคณะวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ภายนอกสถาบัน ภายในสถาบัน 
แหล่งทุน
ภายนอก 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได ้

1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์    
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ    

ภาพรวมระดับคณะวิชา    
 

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุ่มสาขาวิชา 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

รวม
เป็นเงิน 

จ านวนอาจารย์
ประจ า รวม

อาจารย์
ประจ า
ทั้งหมด 

ภายนอกสถาบัน ภายในสถาบัน 
ปฏิบัติ 
งานจริง 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

แหล่งทุน
ภายนอก 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงิน
รายได้ 

1. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

       

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ        

รวมทั้งหมด        
 

ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มสาขาวิชา 
จ านวนเงินสนับสนนุ

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

จ านวนอาจารย์
ประจ าท่ี

ปฏิบัติงานจริง 
เฉลี่ยต่อคน 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ     

คะแนนเฉลี่ย  
 
รายการหลักฐาน 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การประเมินตนเอง 



 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ  ไม่

บรรลุ 
5 คะแนน    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3   : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี   : รอบปีปฏิทิน 2561 (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยได้สร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการ
และการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 
เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
   ตามสูตร 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

X 100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด 



 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้  =  
 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก     
การประชุมวิชาการ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ          
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s  list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ           
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 
      ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ี  
                                       ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



 
 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่ งเป็นฉบับ       
สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์    ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า      
3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก
(1) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน(2) 
ปีปฏิทิน 2561 

ผลงาน 
(2) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 
(1X2) 

ระดับคุณภาพงานวิจัย   
0.20 

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

  

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ ก .พ .อ .หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ 

  

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ  ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ .ศ . 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น

  



 
 

ค่า
น้ าหนัก

(1) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน(2) 

ปีปฏิทิน 2561 
ผลงาน 

(2) 
ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X2) 
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

  

1.00 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   

 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

  

 - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ   

 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   

 - ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

  

 - ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

  

รวมคุณภาพงานวิจัย   
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค ์   
0.20 

 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

  

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   

1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ   
รวมผลงานสร้างสรรค ์   
ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
จ านวนอาจารย์ประจ า  
จ านวนนักวิจัยประจ าท้ังหมด  
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท้ังหมด  

 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานกลุ่มสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสาขาวิชา ผลรวมถ่วงน้ าหนัก อาจารย์ประจ า ร้อยละผลงาน คะแนน 
1. มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

    

2. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

    

3. วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

    

คะแนนเฉลี่ยระดับคณะ  
 
รายการหลักฐาน 
1. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………..…………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ  ไม่

บรรลุ 
    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  
3. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  
3. 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
1.  
2.  
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด
และในด้าน     ที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
หรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงาน
อิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความ
หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้
ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือ
ชี้แนะสังคมการให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว  สถาบันยังได้รับ
ประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนา
หลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  พัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา
และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 

ตัวบ่งช้ี จ านวน  1  ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งช้ีที ่3.1   : การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี   : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  คณะควร

ค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
น ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการ
วิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน  โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการ
วิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จาก
สภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
และเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์

จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ

แบบให้เปล่า 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ

สังคม 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 
6 ข้อ    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
จุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  
3. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  
3. 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
1.  
2.  
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่ งของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของ
แต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งช้ีที ่4.1   : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 - 7 ข้อ 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 

ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 
6 ข้อ    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  
3. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  
3. 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
1.  
2.  
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัย
ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่นทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยใช้        หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

       กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งช้ีที ่5.1   : การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม 
     สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี   : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

วิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและ
การด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้าน
บุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธ
กิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ 

คณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสูjแผนกลยุทธ์ทางการเงินและ  แผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบง่ชีแ้ละเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่

ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  การจัดการ
เรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ

ด าเนินงานอย่างชัดเจน 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ ดีจากความรู้ทั้ งที่ มีอยู่ ในตัวบุคคล ทักษะของผู้ มี

ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท

เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
 
หมายเหตุ : เขียนให้แสดงถึงขั้นตอนและกระบวนการ PDCA  
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 
7 ข้อ    

 

➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2   : ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

อธิบายตัวบ่งชี ้
บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมี

การ         
ด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการ
พัฒนา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่
ก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 มีระบบและกลไกในการก า กับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้

เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด  

ในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล

การประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง

หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน  



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่  1 การก ากับ

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 
6 ข้อ    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  
3. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  
3. 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
1.  
2.  
3. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  5  
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
  
ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

(=บรรลุ) 
( = ไมบ่รรลุ) 

คะแนนที่ได้ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูร
โดยรวม 

3.01 คะแนน     
  

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะทีม่ี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 30     
  

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 25     
  

ตัวบ่งช้ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 10     
  

ตัวบ่งช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 ข้อ    

ตัวบ่งช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดบั
ปริญญาตร ี

6 ข้อ    

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

6 ข้อ    

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

กลุ่มวิทย ์60,000 บาท 
กลุ่มวิทย์ฯ สุขภาพ 50,000 บาท 

กลุ่มมนุษย์ฯ 25,000 บาท 

    
  

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

กลุ่มวิทย์ฯ ร้อยละ 30 
กลุ่มวิทย์ฯ สุขภาพ ร้อยละ 30 

กลุ่มมนุษย์ฯ ร้อยละ 20 

    

  

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 6 ข้อ    

องคประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ    

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ    

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบก ากับการประกนั
คุณภาพหลักสตูร 

6 ข้อ    

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ     



 
 

ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 
ประกอบท่ี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01–1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 ระดับพอใช้ 
3.51–4.50 ระดับดี 
4.51–5.00 ระดับดีมาก 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 6 
1.2 , 1.3 , 1.4 

(..........) 
1.5 , 1.6 
(..........) 

1.1 
(..........) 

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

2 3 
2.2 

(..........) 
2.1 

(..........) 
2.3 

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

3 1 
- 3.1 

(..........) 
- 

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

4 1 
- 4.1 

(..........) 
- 

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

5 2 
- 5.1 , 5.2 

(..........) 
- 

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

รวม 13 4 7 2 .............  
คะแนนเฉลี่ย ............. ............. ............. ...............  

ผลการประเมิน     
 



 
 

ส่วนที่  6  
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

คณะ 1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 
ชุดข้อมูลท่ี 1 
1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด      - 
2 - ---ระดับปริญญาตรี      - 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต      - 
4 - ---ระดับปริญญาโท      - 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง      - 
6 - ---ระดับปริญญาเอก      - 
7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอก

สถานที่ตั้ง 
     - 

8 - ---ระดับปริญญาตรี      - 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต      - 
10 - ---ระดับปริญญาโท      - 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง      - 
12 - ---ระดับปริญญาเอก      - 
13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับ

การศึกษา 
     - 

14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ
ปริญญาตรี 

     - 

15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด -
 ระดับ ป.บัณฑิต 

     - 

16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ
ปริญญาโท 

     - 

17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด -
 ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 

     - 

18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ
ปริญญาเอก  

     - 

19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

     - 

20 - -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  

     - 

21 - -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

     - 

22 - -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

     - 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ 

     - 



 
 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

คณะ 1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
     - 

25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

     - 

26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

     - 

27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

     - 

28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

     - 

29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

     - 

30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

     - 

31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

     - 

32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

     - 

33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

     - 

34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

     - 

35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

     - 

36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

     - 

37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

     - 

38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

     - 

39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิ
การศึกษา 

     - 

40 - - --ระดับปริญญาตรี      - 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต      - 
42 - - --ระดับปริญญาโท      - 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง      - 
44 - - --ระดับปริญญาเอก      - 
45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 
     - 

46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

     - 



 
 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

คณะ 1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 
47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมี

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - 

48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

     - 

49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมี
ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

     - 

50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

     - 

51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

     - 

52 - - --บทบสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศารฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

     - 

53 - - --ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร      - 
54 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ี

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

     - 



 
 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

คณะ 1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 
55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ี

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการท่ัวไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

     - 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

     - 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร      - 
58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการ

ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

     - 

59 - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

     - 

60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบ
ใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

     - 

61 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

     - 

62 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

     - 

63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

     - 

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบัน 

     - 

65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ 

     - 

66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

     - 



 
 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

คณะ 1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 
67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่

ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
     - 

68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ  

     - 

69 - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

     - 

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด      - 
71 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบ

ส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลัง
ส าเร็จการศึกษา 

     - 

72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า
หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

     - 

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบ
อาชีพอิสระ 

     - 

74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี
งานท าก่อนเข้าศึกษา 

     - 

75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของ
ตนเองท่ีมีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 

     - 

76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

     - 

77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท      - 
78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร      - 
79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

     - 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม 5) 

     - 

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

     - 

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการ
ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  

     - 

83 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

     - 



 
 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

คณะ 1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 
84 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็น
ประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 

     - 

85 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร      - 
86 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

     - 

87 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับ
แต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

     - 

88 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

     - 

89 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร      - 
90 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

     - 

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบัน 

     - 



 
 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

คณะ 1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 
92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่

ในระดับชาติ 
     - 

93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

     - 

94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

     - 

95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ  

     - 

96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

     - 

97 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

     - 

98 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

     - 

99 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 

     - 

100 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร      - 
101 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

     - 

102 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับ
แต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน

     - 



 
 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

คณะ 1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 
วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

103 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

     - 

104 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร      - 
105 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

     - 

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบัน 

     - 

107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ 

     - 

108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

     - 

109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

     - 

110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ  

     - 

111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

     - 

112 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 
รวมทุกหลักสูตร 

     - 

113 - ---ระดับอนุปริญญา      - 
114 - ---ระดับปริญญาตรี      - 
115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต      - 
116 - ---ระดับปริญญาโท      - 
117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง      - 
118 - ---ระดับปริญญาเอก      - 
119 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 
                      

-  
120 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       -  
121 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ       -  
122 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
                      

-  
123 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 
                      

-  
124 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       -  
125 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ       -  



 
 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

คณะ 1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 
126 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
                      

-  
127 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่

นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
     - 

128 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
129 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 
130 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

131 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่
นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

     - 

132 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
133 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 
134 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

135 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ      - 
136 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  
     - 

137 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ       - 
138 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  
     - 

139 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ      - 
140 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี   
     - 

141 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ        - 
142 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

143 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

     - 

144 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
145 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 
146 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

147 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน

     - 



 
 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

คณะ 1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

148 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
149 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 
150 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

151 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร      - 
152 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
153 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 
154 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

155 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

     - 

156 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
157 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 
158 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

159 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

     - 

160 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
161 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 
162 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

163 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

     - 

164 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
165 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 



 
 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

คณะ 1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 
166 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

167 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร      - 
168 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
169 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 
170 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

171 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

     - 

172 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
173 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 
174 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

175 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ 

     - 

176 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
177 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 
178 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

179 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบ
ใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

     - 

180 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
181 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 
182 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

183 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

     - 

184 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
185 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 
186 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

187 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

     - 

188 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
189 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 
190 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

191 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

     - 



 
 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

คณะ 1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 
192 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
193 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 
194 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

195 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

     - 

196 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
197 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 
198 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

199 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

     - 

200 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
201 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 
202 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

203 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

     - 

204 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
205 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 
206 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

207 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

     - 

208 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
209 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 
210 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 

211 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

     - 

212 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      - 
213 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      - 
214 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
     - 
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ภาคผนวก ก 
สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561

ระดับหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561
ระดับหลักสูตร 

 

หลักสูตร 
 

ผลการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 

2560 

ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 

2561 

รายชื่อ
คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2561 (ผ่าน/ไม่ผ่าน) คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
1. 
…………….……………………. 

     1. ......ประธาน
กรรมการ 
2. ..................
กรรมการ 
3. ..................
กรรมการ 
4. .................
เลขานุการ 

2. 
……………….………………… 

     1. ......ประธาน
กรรมการ 
2. ..................
กรรมการ 
3. ..................
กรรมการ 
4. .................
เลขานุการ 

3. 
…………………………………. 

     1. ......ประธาน
กรรมการ 
2. ..................
กรรมการ 
3. ..................
กรรมการ 
4. .................
เลขานุการ 

4. ...................................      1. ......ประธาน
กรรมการ 
2. ..................
กรรมการ 
3. ..................
กรรมการ 
4. .................
เลขานุการ 

5. ...................................      1. ......ประธาน
กรรมการ 
2. ..................
กรรมการ 



 
 

3. ..................
กรรมการ 
4. .................
เลขานุการ 

ผลรวม 

- ผ่าน
................
หลักสูตร 
- ไม่ผ่าน
...........

หลักสูตร 

    
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 

........ 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท ารายงานประเมินตนเอง ประจ าปกีารศึกษา 2561 ระดับคณะ 
 

1. …………………………………………………………………. คณบดี 
2. …………………………………………………………………. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
3. …………………………………………………………………. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. …………………………………………………………………. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5. …………………………………………………………………. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
6. …………………………………………………………………. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
7. …………………………………………………………………. หัวหน้าส านักงาน 
8. …………………………………………………………………. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
9. …………………………………………………………………. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฌ 



 
 

FM - QA – 08 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
 

 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงาน  

คณะ/วิทยาลัย/.................................................  
 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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(..........................................................................) 
                                                 

2. ลงนาม................................................................................กรรมการ 
(..........................................................................) 

                                                     

3. ลงนาม................................................................................กรรมการ 
(..........................................................................) 

 

4. ลงนาม................................................................................กรรมการ 
(..........................................................................) 

 

 5. ลงนาม................................................................................เลขานุการ 
(..........................................................................) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3. แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

หัวข้อ มี ไม่มี หมายเหตุ 
1.  หน้าปก 
 1.1 การระบุชื่อของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ที่รายงานผลการ
ประเมินตนเอง 

   

 1.2 การระบุช่วงวันเวลาที่รายงาน    
 1.3 การระบุ วัน เดือน ปี ที่จัดท ารายงาน    
2.  ค าน า 
 2.1 การระบุวัตถุประสงค์ในการประเมิน    
 2.2 การระบุองค์ประกอบและตวับ่งชีท้ี่รายงาน    
 2.3 การระบุช่วงเวลาที่รายงาน    
3.  สารบัญ 
 3.1 หัวข้อหลักและหัวข้อรอง    
 3.2 ความสอดคล้องของหัวข้อกับเนื้อหาภายใน    
4.  ส่วนที่  1  บริบทของหน่วยงาน 

4.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตัง้ และประวัติความเปน็มาโดยย่อ    
4.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้หมายและ

วัตถุประสงค์  
   

4.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร    
4.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ าหน่วยงานชุดปัจจุบนั    
4.5 หลักสูตรและสาขาวชิาที่เปดิสอน    
4.6 จ านวนนักศึกษา    
4.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร    
4.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ     
4.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน    
4.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปทีี่ผา่นมา/

แผนพัฒนาคุณภาพ 2560 
   

5. ส่วนที่ 2 สรุปผลการปฏิบัตริาชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 5.1 สรุปผลการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเทา่ 

   

6.  ส่วนที่  3  รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 
 6.1 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะวิชา    
  6.1.1 ค าอธิบายตัวบ่งชี ้    

6.1.2  เกณฑ์การให้คะแนน    
6.1.3  ผลการด าเนินงาน    
6.1.4  รายการหลักฐาน    
6.1.5  การประเมินตนเอง    
6.1.6  รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาแต่ละ    



 
 

หัวข้อ มี ไม่มี หมายเหตุ 
องค์ประกอบ 
7.  ส่วนที่  4  สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

7.1 ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบ
คุณภาพ 

   

7.2 ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ    
8.  ส่วนที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

8.1 การระบุข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ไว้อย่างครบถ้วน    
9.  ภาคผนวก    

9.1 สรุปผลตรวจประเมินระดับหลักสูตร    
9.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับคณะ/วิทยาลัย    

 



 
 

 

4. สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 

 4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์
 ปรัชญา : 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 วิสัยทัศน์ : 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 พันธกิจ : 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 4.2 คณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.3 โครงสร้างการบริหาร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 ในปีการศึกษา 2561 .....(ระบุชื่อหน่วยงาน)……. มีหลักสูตรที่เปิดสอน จ านวน ................หลักสูตร 
ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สรปุหลักสูตรที่เปิดสอน  

ชื่อหลักสูตร 
ระดับปรญิญา 

ตรี โท เอก 
    
    
    
    

แหล่งข้อมูล : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 4.5 จ านวนนักศึกษา 
 ตาราง 2 แสดงจ านวนนักศึกษาระดับปริญญา.....ภาค......แยกตามชั้นปี 

สาขาวิชา 
ระดับปรญิญาตร ี

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 
      
      
      

แหล่งข้อมูล : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

4.6 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
 ตาราง 3 แสดงจ านวนอาจารยป์ระจ า จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัย
ชั่วคราว 

ปริญญาเอก     
ปริญญาโท     
ปริญญาตร ี     
รวมท้ังหมด     

แหล่งข้อมูล : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ตาราง 4 แสดงจ านวนอาจารยป์ระจ า จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ชั่วคราว 
ศาสตราจารย ์     

รองศาสตราจารย ์     
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์     

อาจารย ์     
รวมทั้งหมด     

แหล่งข้อมูล : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ตาราง 5 แสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา ประเภท รวม 
ข้าราชการ พนักงาน

ราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย
ประเภทประจ า 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ประเภทชั่วคราว 

ลูกจ้าง
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ปริญญาเอก        
ปริญญาโท        
ปริญญาตร ี        
รวมท้ังหมด        
แหล่งข้อมูล : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 4.7 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ 
 ตาราง 6 แสดงงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ได้รับจัดสรร) 

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
   
   

รวมที่ได้รับจัดสรร   
แหล่งข้อมูล : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 

 4.8 อัตลักษณ์ และเอกลักษณข์องคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
  อัตลักษณ์ : 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เอกลักษณ์ :  
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 

 

5. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 5.1 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและ
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
  5.2 วิธีการด าเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน......ท่าน ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ SAR ของ.....(ระบุ
ชื่อหน่วยงาน).... โดยได้วางกรอบแนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้ ร่วมกัน
จัดท าแผนและก าหนดการตรวจเยี่ยมร่วมกัน โดยจ าแนกออกเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนการตรวจเยี่ยม ระหว่าง
การตรวจเยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ระยะที่ 1 ก่อนการตรวจเยี่ยม 
❖ การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม  

1. ศึกษารายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของหน่วยงานในเอกสาร
และระบบ CHE QA Online 

2. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม โดยก าหนดผู้ประเมินแต่ละองค์ประกอบ 
ดังนี้ 
  2.1 ............(ระบชุื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน)........รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ............. 
  2.2 ...........(ระบุชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน).........รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ............. 
  2.3 ...........(ระบุชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน)..........รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ............. 
  2.4 ...........(ระบุชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน)..........รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ............. 
  2.5 ..........(ระบุชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน)...........รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ............ 

3. คณะกรรมการประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์
และก าหนดการ ตรวจเยี่ยม 

 
ระยะที่ 2 ระหว่างการตรวจเยี่ยม 
❖ การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร / เยี่ยมชมสภาพจริง / สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย)  
1. ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงตามองค์ประกอบที่รับผิดชอบพร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัว

บ่งชี้  
 
 
 



 
 

1.1 สัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มต่างๆ ดังนี้  
ตัวแทนกลุ่ม จ านวน 

1. ผู้บริหาร ...... คน 
2. บุคลากรสายวิชาการ ...... คน 
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ...... คน 
4. นักศึกษาและศิษย์เก่า ....... คน 

 
ระยะที่ 3 หลังการตรวจเยี่ยม 
❖ การด าเนินการหลังตรวจเยีย่ม  

1. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 
2. สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจประเมินในรูปแบบเอกสารและในระบบ CHE 

QA Online  
3. รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจาให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทราบ 
 

4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
            ❖ วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล  

1. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน 
2. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และตัวแทนกลุ่มดังกล่าวข้างต้น พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่การ

ให้บริการ 



 
 

 

6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 6.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

(✓ =  บรรลุ) 
( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมนิของ
คณะกรรมการ 

หมาย
เหตุ  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต   
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

      
   

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารยป์ระจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

      
   

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารยป์ระจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

      
   

ตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวนนักศึกษาเตม็เวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

      
   

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

      

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

      

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

      

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนนุงานวจิัย
และงานสร้างสรรค์ 

      
   

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

      
   

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวชิาการแก่
สังคม 

      

องคประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

      

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ   
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อ
การก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจ 
กลุ่มสถาบนั และเอกลักษณ์ของคณะ 

 
 
 

     

       



 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
(✓ =  บรรลุ) 
( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมนิของ
คณะกรรมการ 

หมาย
เหตุ  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

      

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ       
       

 
   



 
 

6.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ตาราง ป.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 
ประกอบท่ี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51–4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

จ านวนตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 6 1.2 , 1.3 , 
1.4 

1.5 , 1.6 1.1   

2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 2 - 5.1 , 5. -   

รวม 13 4 7 2   

คะแนนเฉลี่ย      

ผลการประเมิน      



 
 

 6.3 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบณัฑิต 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 
 
 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 

5. การปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
 



 
 

องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 
 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 

5. การปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการแก่สังคม 
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 
 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 

5. การปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 



 
 

องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 
 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 

5. การปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 
 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 

5. การปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 

 
 



 

 

 

7. สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/ อาจารย์/ บุคลากร/ นักศึกษา/ ศิษย์เก่า/ ผู้ใชบ้ัณฑติ 

 
1. กลุ่มผู้บริหาร 
ผู้สัมภาษณ์ :  ……………… 
เวลาเร่ิมต้นการให้สัมภาษณ์ : ........ เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ ............ 
กลุ่มตัวแทนผูบ้ริหาร :……………………. 
ผลการสัมภาษณ์ : 

จุดเด่น :  
1.  
2.  
3.  

จุดที่ควรพัฒนา 
             1.             

2.  
             3.  
 
2. กลุ่มอาจารย ์
ผู้สัมภาษณ์ :  ……………… 
เวลาเร่ิมต้นการให้สัมภาษณ์ : ........ เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ ............ 
กลุ่มตัวแทนผูบ้ริหาร :……………………. 
ผลการสัมภาษณ์ : 

จุดเด่น :  
1.  
2.  
3.  

จุดที่ควรพัฒนา 
             1.             

2.  
             3.  
 
 
 
 
 
 



 

 

3. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ผู้สัมภาษณ์ :  ……………… 
เวลาเร่ิมต้นการให้สัมภาษณ์ : ........ เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ ............ 
กลุ่มตัวแทนผูบ้ริหาร :……………………. 
ผลการสัมภาษณ์ : 

จุดเด่น :  
1.  
2.  
3.  

จุดที่ควรพัฒนา 
             1.             

2.  
             3.  
 
4. กลุ่มนักศึกษา 
ผู้สัมภาษณ์ :  ……………… 
เวลาเร่ิมต้นการให้สัมภาษณ์ : ........ เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ ............ 
กลุ่มตัวแทนผูบ้ริหาร :……………………. 
ผลการสัมภาษณ์ : 

จุดเด่น :  
1.  
2.  
3.  

จุดที่ควรพัฒนา 
             1.             

2.  
             3.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กลุ่มศิษย์เก่า 
ผู้สัมภาษณ์ :  ……………… 
เวลาเร่ิมต้นการให้สัมภาษณ์ : ........ เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ ............ 
กลุ่มตัวแทนผูบ้ริหาร :……………………. 
ผลการสัมภาษณ์ : 

จุดเด่น :  
1.  
2.  
3.  

จุดที่ควรพัฒนา 
             1.             

2.  
             3.  
 
6. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้สัมภาษณ์ :  ……………… 
เวลาเร่ิมต้นการให้สัมภาษณ์ : ........ เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ ............ 
กลุ่มตัวแทนผูบ้ริหาร :……………………. 
ผลการสัมภาษณ์ : 

จุดเด่น :  
1.  
2.  
3.  

จุดที่ควรพัฒนา 
             1.             

2.  
             3.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก ก าหนดการตรวจประเมิน 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงาน 

  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ภาพประกอบ 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
FM - QA - 09 รายงานประจ าปีที่เป็น 

รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหน่วยงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

ส่วนประกอบของรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หน้าปก  
ค าน า   
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ 1 บริบท คณะ/วิทยาลัย   
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส่วนที่ 3 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกัน
 คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2561 
ส่วนที ่4 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ส่วนที ่5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 
ภาคผนวก 

ก สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 ข สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ค ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

จ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
2561 

ฉ ประมวลภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2561 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
FM - QA - 10 แบบฟอร์มรายงาน 

การประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  



 

 

 

 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจ าปีการศึกษา 2561  
( 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ) 

รายงาน ณ  วันที่ .... เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 



 

 

ค าน า 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report) ฉบับนี้ขึ้นมาเพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) ภายใต้ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยการรวบรวมและสังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามผล
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ฉบับนี้ จะ
สะท้อนผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพ่ือเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
น าไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต รวมทั้งเป็นการให้ความ
เชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนประชาชนทั่วไป ต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนท าให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส าเร็จไปได้ด้วยดี 

 
 

                                           ลงชื่อ........................................ 
                   

                (…………………………..………...) 
               (วัน เดือน ปี) 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
 

ค าน า…………………………………………………………………………………………………………….………………..  
บทสรุปผู้บริหาร……………………………………………………………………………………………………………….  
สารบัญ……………………………………………………………………………………………………………………………  
สารบัญภาพ…………………………………………………………………………………………………..…………........  
สารบัญตาราง…………………………………………………………………………………………………………..........  
ส่วนที ่ 1 บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา………………………….……………………………....  
  ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยโดยย่อ...........................................................  
  วิสัยทัศน์ เสาหลัก พันธกิจ ภารกิจหลัก เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย และ

 ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................  
 

  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารจัดการ..................................................  
  รายชื่อผู้บริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.......................  
  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน.............................................................................  
  จ านวนนักศึกษา.......................................................................................................  
  จ านวนอาจารย์และบุคลากร……………………………………………….…………………………  
  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ ………………………………………………………  
  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย.......................  
  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่ านมา /ผลการ 

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2560................................... 
 

ส่วนที ่ 2 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..................  
ส่วนที ่ 3 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2560................................................................... 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.6 จ านวนนักศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………....................................................................................................................................... 
………………………............................................................................................................................. ..........



 

 

1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………...………………………………………………………………………………………….……………………
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1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/แผนพัฒนาการประกันคุณภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
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……………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………
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ผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
ผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลปี 2561 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ยุทธศาสตร์ที่ ........................................................................................................................................ 
เป้าประสงค์…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      
      
      
      
ยุทธศาสตร์ที่ ........................................................................................................................................ 
เป้าประสงค์…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      
      
      
      
ยุทธศาสตร์ที่ ........................................................................................................................................ 
เป้าประสงค์…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 3 
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบง่ชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการ
สอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าว
จึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้
มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 
 
 ตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : รอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตใน
หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
 
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่ งชี้นี้ แต่ต้อง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
สูตรการค านวณ 
คะแนนที่ได้  = 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน  

สาขาวิชา 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร  
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนนประเมินของหลักสูตร 

สาขาวชิา   
สาขาวชิา   
สาขาวชิา   

ผลรวม - ผ่าน....หลักสตูร 
- ไม่ผ่าน....หลักสูตร 

(ระบุคะแนนรวมของทุกหลักสตูรทั้ง
หลักสูตรที่ผ่านและไม่ผ่าน) 

 หมายเหตุ หลักสูตรที่ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร คะแนน =  0 
 
 
 

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทีส่ถาบนัรับผิดชอบ 



 

 

การค านวณผลการด าเนินงาน 
  

คะแนนทีไ่ด้ =  
 
 

= ……… คะแนน 
รายงานผลการด าเนินงาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
รายการหลักฐาน 
1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ  ไม่

บรรลุ 
3.10 คะแนน    
 

➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (......) 

 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทีส่ถาบนัรับผิดชอบ (.....) 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : รอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความ 
สามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นสถาบันจึงควรมีอาจารย์ ที่มีระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ  หรือจุดเน้นของ
หลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด้  = 
 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้นทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขา
วิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเก่ียวกับการนับ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  

 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันทัง้หมด 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



 

 

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561 ตามคณะวิชาดังตาราง 

คณะวิชา 
วุฒิการศึกษา อาจารย์ประจ า

ทั้งหมด 
คิดเป็น 
(ร้อยละ) ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

คณะวิชา      
คณะวิชา      
คณะวิชา      

รวมทั้งหมด      
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญา
เอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด ระหว่างปีการศึกษา 2559-2561 ดังตาราง 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 

2559 2560 
2561 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ลาศึกษา
ต่อ 

รวม 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีวุฒปิริญญาเอก      
2 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีวุฒปิริญญาโท      
3 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีวุฒปิริญญาตรี      
4 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏิบตัิงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ 

     

5 คิดเป็นร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

   

 
การค านวณผลการด าเนินการ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก (.....) 

x 100 
            จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันทัง้หมด (........) 

    = ......... 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนน เท่ากับ 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก (.......) 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม5 (40) 

    = ………. 
รายงานผลการด าเนินงาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
 



 

 

รายการหลักฐาน 
1.……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ  ไม่

บรรลุ 
ร้อยละ 26    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   : อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : รอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริม
ให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ  อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ ด ารงต าแหน่งผู้ช่ วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนทีไ่ด้=  
 
 
 
สรุปข้อมูลอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ตามคณะวิชาดังตาราง 

คณะวิชา 
ต าแหน่งทางวิชาการ รวม

ต าแหน่ง
วิชาการ 

อาจารย์
ประจ า
ทั้งหมด 

คิดเป็น 
(ร้อยละ) อ. ผศ. รศ. ศ. 

คณะวิชา        
คณะวิชา        
คณะวิชา        
รวมทั้งหมด        
  
 
 
 
 
 

 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันทัง้หมด 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ระหว่างปีการศึกษา 2559-2561 ดังตาราง 

รายละเอียด 

จ านวนอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 
2555 2556 2557 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ลาศึกษา
ต่อ 

รวม 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์

     

2 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์

     

3 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

     

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีต าแหน่งอาจารย์      
5 รวมอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตังิานจริงและ
ลาศึกษาต่อ 

     

6 รวมอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ    
7 คิดเป็นร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

   

 
การค านวณผลการด าเนินการ 
ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ (………) 
x 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันทัง้หมด (………) 
     = ….... 
 
 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนน  เทา่กับ  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ (……..) 
x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (60) 
     = …..… 
 
รายงานผลการด าเนินงาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
 
 
 



 

 

รายการหลักฐาน 
1.……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ  ไม่

บรรลุ 
ร้อยละ 30    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : รอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้ง
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต  จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ ให้บริการ  เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็น  แก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
รายงานผลการด าเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1 จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนว

ด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

  

2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิ เศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

  

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพื่ อ ก า รท า ง าน เมื่ อ ส า เร็ จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

  

4 ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 
1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

  

5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
และการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา 

  

6 ให้ ข้ อ มู ล แ ล ะค ว าม รู้ ที่ เป็ น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

  

 
 



 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ  ไม่

บรรลุ 
6 ข้อ    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : รอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วนกิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กร
นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้ เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
รายงานผลการด าเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของสถาบันโดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและ
การจัดกิจกรรม 

  

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมใน
ประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

- กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 

- กิ จกรรมกีฬ า  หรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

- กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม ส ร้ า ง
คุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

3 จั ดกิ จกรรม ให้ ความรู้ แ ละ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 

  

4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม

  



 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
น าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานคร้ังต่อไป 

5 ป ระ เมิ น ค วาม ส า เร็ จ ต าม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

  

6 น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผน ห รือ ป รับ ป รุ งก ารจั ด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

  

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ  ไม่

บรรลุ 
6 ข้อ    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 



 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 
จุดเด่น 

1. 
2. 
3. 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. 
2. 
3. 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
3. 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
1. 
2. 
3. 

 
 
 



 

 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุด เน้นใน เรื่องการวิจัยที่ แตกต่างกันขึ้นกับ

สภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้
เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้าน
นี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน  เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จ และเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่
ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับ
การจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัย   มีคุณภาพมีประโยชน์ 
สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : รอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมี
แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น   ซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ์ ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
รายงานผลการด าเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานวิจัยที่ สามารถ
น า ไป ใช้ประโยชน์ ในการ
บ ริห ารงาน วิจั ยห รื อ งาน
สร้างสรรค์ 

  

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  หรือหน่วย
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือ
ศูนย์ เครื่องมือหรือศูนย์ ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัย 

- ห้ อ งสมุ ดหรือแหล่ ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัย
ใ น ก า ร วิ จั ย ห รื อ ง า น
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  เช่ น  ร ะ บ บ

  



 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รัก ษ าค วาม ป ล อด ภั ย ใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิ จ ก ร รม วิ ช า ก า รที่
ส่ ง เสริม งานวิจั ยหรืองาน
ส ร้ า งส รรค์  เช่ น  การจั ด
ประชุมวิชาการการจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ รั บ เชิ ญ 
(visiting professor) 

3 จั ด ส รรงบ ป ระม าณ ข อ ง
สถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

  

4 จั ด ส รร งบ ป ระม าณ เพื่ อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร เผ ย แ พ ร่
ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ ใน
ว า ร ส า ร ระ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่ 
ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์  ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ ใน
ว า ร ส า ร ระ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ 

  

5 มี ก า ร พั ฒ น า ส ม รร ถ น ะ
อาจารย์และนักวิจัย  มีการ
ส ร้ า ง ข วั ญ แ ล ะ ก า ลั ง ใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์ 
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

  

6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

  

 
 



 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ  ไม่

บรรลุ 
6 ข้อ    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : รอบปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบัน 
อุดมศึกษา คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของ
สถาบันโดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน  (เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

สูตรการค านวณ 
คะแนนทีไ่ด้ =  
 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 

จ านวนเงินสนับสนนุ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ รวมเป็น

เงิน 

จ านวนอาจารย์ประจ า รวม
อาจารย์
ประจ า
ทั้งหมด 

ภายนอก
สถาบัน 

ภายใน
สถาบัน 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ลาศึกษา
ต่อ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะ/วิทยาลยั....       

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะ/วิทยาลยั....       

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะ/วิทยาลยั....       

ภาพรวมระดับคณะวิชา       

 
 
 
 

 
ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

 
จ านวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบัน 



 

 

ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
จ านวนเงินสนับสนนุ

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

จ านวนอาจารย์
ประจ าท่ีปฏิบัติงาน

จริง 
เฉลี่ยต่อคน 

คะแนน 
ที่ได้ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะ/วิทยาลยั....     
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
คณะ/วิทยาลยั....     
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะ/วิทยาลยั....     

รวม     
 
การค านวณผลการด าเนินการ 
คะแนนทีไ่ด้ =  
 
 

 
 
รายงานผลการด าเนินงาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วย

งานวิจยั (...........)  
จ านวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบัน (...........) 



 

 

รายการหลักฐาน 
1.………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
2.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ  ไม่

บรรลุ 
5 คะแนน    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : รอบปีปฏิทิน 2561 (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  เป็น
ผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของ
ประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทาง 

วิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

สูตรการค านวณ 
 
คะแนนทีไ่ด้  =  
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตามประกาศ  ก .พ .อ . หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s  list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
จ านวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดในสถาบัน 



 

 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ .อ . หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่ งเป็นฉบับสมบูรณ์ 

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ค่าน้ าหนัก 
(1) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(2) 

2561 
ผลงาน 

(3) 
ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X3) 
ระดับคุณภาพงานวิจัย   

0.20 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

  

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่

  



 

 

ค่าน้ าหนัก 
(1) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(2) 

2561 
ผลงาน 

(3) 
ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X3) 
ออกประกาศ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ  (ซึ่ งไม่ อยู่ ใน  Beall’s list) หรือตีพิ มพ์ ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

  

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดั บ น าน าชาติ ต าม ป ระกาศ  ก .พ .อ . ห รื อ ระ เบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 

  

 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   
 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ

ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
  

 - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

  

 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน 

  

 - ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

  

 - ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

  

รวมคุณภาพงานวิจัย   
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค ์   

0.20 
 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

  

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
  

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/   



 

 

ค่าน้ าหนัก 
(1) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(2) 

2561 
ผลงาน 

(3) 
ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X3) 
นานาชาติ 

รวมผลงานสร้างสรรค ์   
ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
จ านวนอาจารย์ประจ า  
จ านวนนักวิจัยประจ าท้ังหมด  
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท้ังหมด  
 



 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานสรุปเป็นคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 2561 

หน่วยงาน ผลรวมถ่วงน้ าหนัก อาจารย์ประจ า ร้อยละผลงาน 
คะแนนผลการ

ประเมิน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
คณะ/วิทยาลัย....     
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
คณะ/วิทยาลัย....     
กลุ่มสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร์  
คณะ/วิทยาลัย....     

สูตรการค านวณ 

 
=………………………… 

รายงานผลการด าเนินงาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
รายการหลักฐาน 
1.………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ  ไม่

บรรลุ 
4 คะแนน    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

 
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย (........) 

 
จ านวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดในสถาบัน (.........) 



 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
 
จุดเด่น 

1. 
2. 
3. 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. 
2. 
3. 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
3. 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
1. 
2. 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่
สถาบันมีความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตาม
ความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน 
และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้ค าปรึกษาให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ 
ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมการให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท า
ประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงาน
ของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน  1  ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท า
แผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการ ที่สถาบันจัดท าเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ  และน ามาจัดท าเป็น
แผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
รายงานผลการด าเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1 ก าหน ดชุ ม ชน หรืออ งค์ ก าร

เป้าหมายของการให้บริการทาง
วิชาการแก่สั งคมโดยมีความ
ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ค ณ ะ ห รื อ
หน่วยงานเทียบเท่า 

  

2 จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมี
ส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 

  

3 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
ได้รับการพัฒ นาและมีความ
เข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน 

  

4 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
ด าเนินการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  

5 สถาบันสามารถสร้างเครือข่าย
ความ ร่ วมมื อกั บ ห น่ วย งาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรอื
องค์การเป้าหมาย 

  

6 ทุ ก ค ณ ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร
ด าเนินการตามแผนบริการทาง
วิชาการแก่สังคมสถาบันตามข้อ 
2 โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วม

  



 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ไม่ น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  5  ข อ ง
อาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้
ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ
6 ข้อ    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบ ที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
จุดเด่น 

1. 
2. 
3. 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. 
2. 
3. 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
3. 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
1. 
2. 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

การท านุ บ ารุ งศิ ลปะและวัฒ นธรรมถือ เป็ นพั น ธกิ จส าคัญ ป ระการหนึ่ งของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน 
และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ 
สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนา
องค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : รอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
จุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
 
รายงานผลการด าเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และก าหนดตัว
บ่ ง ชี้ วั ด ค ว า ม ส า เร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จั ดสรรงบประมาณ เพื่ อ ให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

  

3 ก า กั บ ติ ด ต า ม ใ ห้ มี ก า ร
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

4 ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่ งชี้ ที่ วั ด ค วามส า เร็ จต าม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

5 น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด้ านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

6 เผยแพ ร่กิ จกรรมห รือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  

7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

  

 



 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ
6 ข้อ    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อธิการบดี 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 



 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบ ที่  4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
จุดเด่น 

1. 
2. 
3. 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. 
2. 
3. 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
3. 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
1. 
2. 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัย 

ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการ
ด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยงการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) 
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
           กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  กลุ่มสถาบัน และ  
เอกลักษณ์ของสถาบัน   

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ

แก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการ
จัดท าแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่ม
สถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
รายงานผลการด าเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ

วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์
ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลา เพื่ อให้บรรลุผล 
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์ 

  

2 การก ากั บ ติ ด ต ามส่ ง เส ริ ม
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ทุ ก ค ณ ะ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน ที่ ป ระกอบ ไป ด้ วย
ต้ น ทุ น ต่ อ ห น่ ว ย ใน แ ต่ ล ะ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย 
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์
บุคลากร การจัดการเรียนการ
ส อ น อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง  เพื่ อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน 

  

3 ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่ เป็นผลจากการ

  



 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บ าลอย่ า งครบ ถ้ วนทั้ ง  10 
ป ร ะ ก า ร ที่ อ ธิ บ า ย ก า ร
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

  

5 การก ากั บ ติ ด ต ามส่ ง เส ริ ม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 

  

6 ก ารก า กั บ ติ ด ต าม ผ ล ก าร
ด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

  

7 การก ากั บ ติ ด ต ามส่ ง เส ริ ม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพภายในตาม
ระบ บ และกล ไกที่ ส ถาบั น
ก าหนด ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
คุณ ภาพ  และการประเมิ น
คุณภาพ 

  

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ
7 ข้อ    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อธิการบดี 

 รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : รอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการก ากับ 
ติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งมีผลการ
ด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด  

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับคณะของทุกคณะ 
 
คะแนนทีไ่ด้ =    
 
 
หมายเหตุ : คณะที่ได้ด าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ      ภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องน าคะแนนผลการประเมินของคณะ
นั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
รายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานสรุปเป็นคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 2561 

หน่วยงาน คะแนนผลการประเมิน ระดับ 
คณะ/วิทยาลัย....   
คณะ/วิทยาลัย....   
คณะ/วิทยาลัย....   

รวม   

สูตรการค านวณ 
 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

=………………………… 
 
รายงานผลการด าเนินงาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับคณะของทุกคณะ 

 
จ านวนคณะทัง้หมดในสถาบัน 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย (........) 
จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน (.........) 



 

 

รายการหลักฐาน 
1.………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ
4 คะแนน    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 

 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 : ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : รอบปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
อธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ  
โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การ
พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
รายงานผลการด าเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1 มีระบบและกลไกในการก ากับ

ติดตามการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

  

2 มีคณะกรรมการก ากับติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบที่ก าหนด ในข้อ 1 และ
รายงาน ผลการติ ด ต าม ให้
กรรมการระดับสถาบันเพื่ อ
พิจารณา 

  

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่ อ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรและคณะ ให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

  

4 น าผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรและคณะที่ผ่านการ
พิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา 

  

    



 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
5 น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น แ ล ะ

ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน
มาปรับปรุงหลักสูตรและการ
ด า เนิ น งาน ข อ งค ณ ะ ให้ มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน 

  

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ
6 ข้อ    

 
➢ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 

 
 
 



 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
จุดเด่น 

1. 
2. 
3. 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. 
2. 
3. 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
3. 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
1. 
2. 
3. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ส่วนที่  4  
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
  
ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

(=บรรลุ) 
( = ไม่บรรลุ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูร
โดยรวม  

 
  

 
  

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 
 

  
 

  

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 

  
 

  
ตัวบ่งช้ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญา
ตร ี

    
 

ตัวบ่งช้ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญา
ตร ี

    
 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

    
 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

 
 

  
 

  

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

 
 

  
 

  

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม      

องคประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

    
 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ  
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของสถาบนัเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

    
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ      

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสตูรและคณะ 

    
 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ      



 

 

ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51–4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 6 1.2 , 1.3  
(..........) 

1.4 , 1.5 
(..........) 

1.1 
(..........) 

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

2 3 2.2 
(..........) 

2.1 
(..........) 

2.3 
(..........) 

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

3 1 - 3.1 
(..........) 

- .............  

4 1 - 4.1 
(..........) 

- .............  

5 2 - 5.1 , 5.3  
(..........) 

5.2 
(..........) 

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

รวม 13 3 7 3 .............  
คะแนนเฉลี่ย ............. ............. ............. ...............  

ผลการประเมิน      

 



 

 

ส่วนที่  5  
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจ าปกีารศึกษา 2561 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ  
FM - QA – 11 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนประกอบของรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย 

เรื่อง 
หน้าปก  
ค าน า 
สารบัญ 

หน้า 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร……………………………………………………………………….….........................  
2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน .............................................................  
3. แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)…………………………………..……………  
4. สรุปข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย...........................................................................................  
5. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน............................................................................  
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน.....................................................................................  

6.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ.............................................. ....  
6.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ...........................  
6.3 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ……………………………………………………………………………...............  

7. สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/ อาจารย์/ บุคลากร/ นักศึกษา/ ศิษย์เก่า/ ผู้ใช้บัณฑิต..............  
 

ภาคผนวก………………………………………………………………………………………………………..................  
 ภาคผนวก ก ก าหนดการตรวจประเมิน........................................................................... ....  
 ภาคผนวก ข ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย........................................................................ .................................................. 

 

 ภาคผนวก ค ภาพประกอบ......................................................................................... ........  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท ำ 

คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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2. นายปรุงศักดิ ์               เชิดชู                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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