
 

 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

(Self-Assessment Report : SAR) 

 

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

( ชื่อหน่วยงาน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจำปีการศกึษา 2562  

( 1 สิงหาคม 2562 ถงึ 31 กรกฎาคม 2563 ) 

รายงาน ณ  วันที่ .... เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2563 



 

บทสรุปผู้บรหิาร 
 
 

 คณะ/วิทยาลัย………………. ได้พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร สาขาวิชาใหม่ เพื่อให้มี เอกลักษณ์ที่ โดดเด่น และมุ่งตอบสนองตามการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย และตามสภาพแวดล้อมความเจริญก้าวหน้าทั้งทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ความรู้

และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ อีกทั้งคณะ/วิทยาลัย..................มีความจำเป็นที่เป็นที่จะต้อง

สร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 

และเพื่อให้การจัดการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย...............มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด เท่าทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด เท่าทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษา คณะ/วิทยาลัย.... มีได้ดำเนินการตามพันธกิจของคณะ/

วิทยาลัย ได้แก่ ............................................................. ......... โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคณะ/

วิทยาลัย จำนวน .... ด้าน ได้แก่ ......................................................... 

 จากการดำเนินงานของคณะ/วิทยาลัย..................... ประจำปีการศกึษา 2562 สามารถสรุปผล

การประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ดังตารางที่ 1 และตัวบ่งชี้ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ดังตารางที่ 2  

ตาราง 1 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ระดับคณะ/วิทยาลัย 

องค์ประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

จำนวน

ตัวบ่งชี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การดำเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50   การดำเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50   การดำเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00   การดำเนินงานระดับดมีาก 

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 - … ….. 



 

องค์ประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

จำนวน

ตัวบ่งชี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การดำเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50   การดำเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50   การดำเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00   การดำเนินงานระดับดมีาก 

(...) 

ค่าเฉลี่ย … … … … ….. 

ผลการประเมิน ... ... ... … ..... 

 จากตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจำปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ

และตัวบ่งช้ีคุณภาพ ในภาพรวมทั้ง 13 ตัวบ่งช้ี คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ..... คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ

..... จำแนกตามปัจจัย นำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) ได้ดังนี้ 

  ปัจจัยนำเข้า (Input)  คะแนนเฉลี่ย ...... ระดับคุณภาพ ...... 

  ปัจจัยกระบวนการ (Process) คะแนนเฉลี่ย ...... ระดับคุณภาพ ...... 

  ปัจจัยผลลัพธ์ (Output)  คะแนนเฉลี่ย ...... ระดับคุณภาพ ...... 

ตาราง 2 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

บรรลุเปา้ 

(✓ = บรรล)ุ 

( = ไม่บรรล)ุ 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

1.51 - 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 - 4.50 การดำเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ ์

1 ≥ 4.51 คะแนน     

2 ≥ รอ้ยละ 92     

3 ≥ รอ้ยละ 40     

4 ≥ รอ้ยละ 70     

5 ≥ รอ้ยละ 65     

6 5 ขอ้     

7 8 ครัวเรอืน     

8 20 โรงเรยีน     

ค่าเฉลี่ยรวม  



 

 ทั้งนี้คณะ/วิทยาลัย........ ได้วิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา จากทุกองค์ประกอบสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน ประจำปีการศกึษา 2562 ให้มปีระสิทธิภาพต่อไป รายละเอียด ดังนี้ 

รายงานผลการวิเคราะหจ์ุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ตามองค์ประกอบ 

 จุดเด่น 

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

แนวทางเสริมจุดเด่น  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

จุดท่ีควรพัฒนา  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

 

 

ลงช่ือ........................................ 

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

                คณบดี.......................... 

                    ( วัน/เดือน/ปี ) 

 

 

 

 



 

คำนำ 
 

หน่วยงาน........................... จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ฉบับ

นี้ขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี

การศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) ภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี ้โดยการรวบรวมและสังเคราะห์ผลการดำเนินงานจากผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2562 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ฉบับนี ้จะสะท้อนผล

การดำเนินงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา เพื่อเป็นโอกาสให้หน่วยงาน...................นำไปพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพการจัดการศกึษาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต รวมทั้งเป็นการให้ความเชื่อมั่นแก่ผูร้ับบริการและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนประชาชนทั่วไป ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงาน.......................... 

 ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้การดำเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษาของหน่วยงาน..............................................สำเร็จไปได้ด้วยดี 

 

 

ลงช่ือ........................................                                                                                                    

(…………………….………………...)  

                      ( วัน/เดือน/ปี ) 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

สารบัญ 

 
  เรื่อง หน้า 

 บทสรุปผู้บรหิาร  

 คำนำ  

 สารบัญ  

ส่วนที่ 1 บริบทหน่วยงาน ............................................................................................  

  ชื่อหน่วยงาน ที่ตัง้ และประวตัิความเป็นมาโดยย่อ...........................................  

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์......  

  โครงสรา้งองค์กร และโครงสรา้งการบรหิาร....................................................  

  รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบรหิาร กรรมการประจำหน่วยงานชุดปัจจุบัน..........  

  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดิสอน.....................................................................   

  จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน..................................................................................   

  จำนวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ……………………………………………  

  ข้อมูลพืน้ฐานโดยยอ่เกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่............................   

  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวฒันธรรมของหน่วยงาน........................................  

ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา /ผลการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2561............................................ 

 

ส่วนที่  3 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.........  

ส่วนที่  4 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ.  

 องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต……………………………….………………..……  

  ตัวบ่งชี ้1.1 ผลการบรหิารจดัการหลักสูตรโดยรวม..........................................  

  ตัวบ่งชี ้1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก..................................  

  ตัวบ่งชี ้1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ...........................  

  ตัวบ่งชี ้1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าตอ่จำนวนอาจารย์ประจำ..........  

  ตัวบ่งชี ้1.5 การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี..........................................  

  ตัวบ่งชี ้1.6 กจิกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร.ี..............................................  

 องค์ประกอบที่  2  การวิจัย……………………………………….……..………………..  

 ตัวบ่งชี ้2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์.  

  ตัวบ่งชี ้2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์......................................  

  ตัวบ่งชี ้2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย........................ 

 

 



 

  เรื่อง หน้า 

 องค์ประกอบที่  3  การบรกิารวิชาการ…………………………………………….…..  

  ตัวบ่งชี ้3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคม..........................................................  

 องค์ประกอบที่  4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม…………………………...  

  ตัวบ่งชี ้4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม........................  

 องค์ประกอบที่  5  การบรหิารจัดการ.......................................................  

  ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

กลุ่มสถาบัน เอกลักษณ์ของคณะ................................................................................. 

 

  ตัวบ่งชี ้5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร.....................................  

ส่วนที่  5 รายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา................................................................................................... 

 

  ตัวบ่งชี ้1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ..  

  ตัวบ่งชี้ 2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี.................................................................................................. 

 

  ตัวบ่งชี้ 3 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ

การตีพิมพ์หรอืเผยแพร่.................................................................................................  

 

  ตัวบ่งชี ้4 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ

การตีพิมพ์ หรอืเผยแพร่............................................................................................... 

 

  ตัวบ่งชี้ 5 รอ้ยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรา้งสรรค์ได้รับการนำไปใช้

ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ทั้งหมด....................................................... 

 

  ตัวบ่งชี ้6 องค์ความรูท้ี่เพิ่มขึน้ในแหล่งเรียนรูบ้รกิารวชิาการ.................................  

  ตัวบ่งชี้ 7 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนา

แก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน............................................. 

 

  ตัวบ่งชี ้8 จำนวนโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย  

ส่วนที่ 6 รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา...............................  

  รายงานการกำกับมาตรฐาน....................................................................  
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ส่วนที่ 1 

บรบิทหน่วยงาน 
 

 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

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

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

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

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

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

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

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

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

1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบรหิาร กรรมการประจำหน่วยงานชุดปัจจุบัน 

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

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

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

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

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

1.6 จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.7 จำนวนอาจารย์และบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ 

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

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

1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 

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

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

1.9 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

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

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



 

ส่วนที่ 2 

ผลการปรับปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปทีี่ผ่านมา/ 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปกีารศึกษา 2562 
 
 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน ประจำปีการศกึษา 2561 

กจิกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

 

 

 

 

    

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 

 

 

 

    

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

 

 

 

 

    

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

    

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 

 

 

 

    

รวม     



 

ส่วนที่ 3 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2562 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนน 

ยุทธศาสตรท์ี่ ........................................................................................................................................ 

เป้าประสงค์…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      

      

      

      

ยุทธศาสตรท์ี่ ........................................................................................................................................ 

เป้าประสงค์…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      

      

      

      

ยุทธศาสตรท์ี่ ........................................................................................................................................ 

เป้าประสงค์…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      

      

      

      

ยุทธศาสตรท์ี่ ........................................................................................................................................ 

เป้าประสงค์…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      

      

      

      

      

 



 

ส่วนที่ 4 

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (สกอ.) ประจำปีการศกึษา 2562 

 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คอื การผลิตบัณฑิต หรอืการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด การเรียนการ

สอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น พันธกิจ

ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัจจัย

นำเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน

หลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 ตัวบ่งชี้ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ คอื 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  อาจารย์ประจำคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  จำนวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : รอบปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 ผลการดำเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑติ ในหลักสูตร

ที่คณะรับผิดชอบ 

เกณฑห์มายเหตุ   

 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคำนวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้อง

รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งช้ีนีใ้ห้ครบถ้วน 

การประเมิน 

 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการคำนวณ 

คะแนนที่ได้  = 

 
 

ผลการดำเนนิงาน  

สาขาวชิา 

ผลการดำเนนิงานตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ี

กำหนดโดย สกอ.  

(ผ่าน/ไม่ผา่น) 

คะแนนประเมินของหลักสูตร 

1. สาขาวิชา   

2. สาขาวิชา   

3. สาขาวิชา   

ผลรวม   

รายงานผลการดำเนินงาน  

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

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

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

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผดิชอบ 



 

รายการหลักฐาน 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

3.10 คะแนน    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  



 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : อาจารย์ประจำคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนำเข้า 

การคิดรอบปี : รอบปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความ 

สามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 

ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมี

อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสม

กับพันธกิจ หรอืจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑก์ารประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง  

0 – 5 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  

รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคา่รอ้ยละของอาจารย์ประจำคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
 

หมายเหตุ  

 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จ

การศกึษาภายในรอบปีการศึกษานั้นทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณี

ที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทีม่ีคุณวุฒปิรญิญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทัง้หมด 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



 

 2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับ

การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 ดังตาราง 

หน่วยงาน 

วุฒกิารศึกษา อาจารย์

ประจำ

ทั้งหมด 

คดิเป็น 

(ร้อยละ) 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

....ระบุชื่อหน่วยงาน......      

รวมทั้งหมด      

..ระบุชื่อหน่วยงาน... ได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ปริญญาโท และปริญญาตรี ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 ดังตาราง 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 

2560 2561 

2562 

ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษา

ต่อ 
รวม 

1. จำนวนอาจารย์ประจำที่มวีุฒิปริญญา

เอก 

     

2. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒปิริญญาโท      

3. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒปิริญญาตรี      

4. จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจรงิ

และลาศึกษาต่อ 

     

5. คิดเป็นรอ้ยละของจำนวนอาจารย์ที่มวีุฒิ

ปริญญาเอก 

   

การคำนวณผลการดำเนินการ 

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มวีุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 

จำนวนอาจารย์ประจำที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก (.....) 
x 100 

            จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (........) 

    = ......... 



 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก (.......) 
x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (40) 

    = ………. 

รายงานผลการดำเนินงาน  

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

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

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

รายการหลักฐาน 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

ร้อยละ 40    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 

 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 : อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนำเข้า 

การคิดรอบปี : รอบปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้

อาจารย์ในสถาบันทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรง

ตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑก์ารประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน

ระหวา่ง 0 – 5 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคา่รอ้ยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  =  

 

 

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ดังตาราง 

หน่วยงาน 

ตำแหน่งทางวิชาการ รวม

ตำแหน่ง

วิชาการ 

อาจารย์

ประจำ

ทั้งหมด 

คดิเป็น 

(ร้อยละ) อ. ผศ. รศ. ศ. 

....ระบุชื่อหน่วยงาน......        

รวมทั้งหมด        

 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เปน็คะแนนเตม็ 5 



 

 ..ระบุชื่อหน่วยงาน... ได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการ ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 ดังตาราง 

รายละเอียด 

จำนวนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 

2560 2561 

2562 

ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษา

ต่อ 

รวม 

1. จำนวนอาจารย์ประจำที่มตีำแหน่ง

ศาสตราจารย์ 

     

2. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ 

     

3. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

     

4. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่ง

อาจารย์ 

     

5. รวมอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาต่อ 

     

6. รวมอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวชิาการ    

7. คดิเป็นร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่มี

ตำแหน่งทางวิชาการ 

   

การคำนวณผลการดำเนินการ 

คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 

จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (………) 
x 100 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (………) 

     = ….... 

แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ  

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (……..) 
x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (60) 

     = …..… 

 



 

รายงานผลการดำเนินงาน  

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

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

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

รายการหลักฐาน 

1. ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

ร้อยละ 26    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 : จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนำเข้า 

การคิดรอบปี : รอบปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งสำหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือสัดส่วนของ

นักศึกษาต่ออาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน 

รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตรากำลัง ภาระงานอาจารย์  

เป้าหมายการผลิตบัณฑติ ดังนั้น สถาบันจงึควรมีจำนวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์

ประจำที่ปฏิบัติงานจรงิในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

เกณฑก์ารประเมิน 

 ในกรณีที่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน

กำหนด เป็นคะแนน 5  

 ในกรณีที่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ คำนวณหา

ค่า ความแตกต่างระหว่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำกับเกณฑ์มาตรฐาน และนำค่า

ความแตกต่างมา พิจารณาดังนี้  

 ค่าความแตกต่างของจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ตั้งแต ่ร้อยละ 20 กำหนดเป็นคะแนน 0  

 ค่าความแตกต่างของจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ตั้งแต่ ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นำมาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของ

หลักสูตรนั้นๆ 

สูตรการคำนวณจำนวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

 1. คำนวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ

ระหว่างจำนวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจำนวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน ทุกรายวิชา

ตลอดปีการศกึษารวบรวมหลังจากนักศกึษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกำหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) 

โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

SCH = Σnici 

เมื่อ ni = จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

     Ci = จำนวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

 

 



 

2. คำนวณค่า FTES โดยใชสู้ตรคำนวณดังนี ้

 

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี (FTES) =  

 

 

การปรับจำนวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้ เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนำมารวมคำนวณหาสัดส่วนจำนวน

นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ 

นักศกึษาเต็มเวลาในหน่วยนับปรญิญาตรี 

1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2.กลุ่มมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

3.กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี+FTES ระดับบัณฑิตศกึษา 

= FTES ระดับปริญญาตรี+(2 x FTES ระดับบัณฑติศกึษา) 

= FTES ระดับปริญญาตรี+(1.8 x FTES ระดับ

บัณฑติศกึษา) 

สัดส่วนจำนวนนักศกึษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจำนวนนักศกึษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ 

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. ครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร์ 30:1 

9. ศลิปกรรมศาสตร์ วิจติรศลิป์และประยุกต์ศลิป 8:1 

10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 

 

 

 

 

 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

 จำนวนหนว่ยกิตตอ่ปีการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ 



 

สูตรการคำนวณ 

1) คำนวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนำมาคิดเป็นค่ารอ้ยละ ตามสูตร 

2) นำค่ารอ้ยละจากขอ 1 มาคำนวณคะแนน ดังนี้ 

2.1) คา่รอ้ยละที่นอ้ยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 

2.2) ค่ารอ้ยละที่มากกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 

2.3) คา่รอ้ยละที่มากกว่ารอ้ยละ 0 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ให้นำมาคิดคะแนน ดังนี้ 

 

คะแนนที่ได้  =                                                    
 

ผลการดำเนินงานการคำนวณค่า FTES ของคณะ/วิทยาลัย   

คณะ/วิทยาลัย ระดับปริญญา ค่า FTES รวม 

 ระดับปริญญาตรี  

ระดับปริญญาโท  

ระดับปริญญาเอก  

รวม  

  

ค่าเฉลี่ย  FTES  ของคณะ  =     ผลรวม FTES         =  ……  :  1 

      จำนวนอาจารย์ประจำ 

ค่ามาตรฐาน FTES เฉลี่ย   (กลุ่มสาขาวิชา)             =  ……  :  1 

การคำนวณ   

1) คำนวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนำมาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

= ร้อยละ...... 

 

 

สัดส่วนจำนวนนักศกึษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำท่ีเป็นจริง – สัดส่วนจำนวนนักศกึษาเต็มเวลา

ต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 

สัดส่วนจำนวนนักศกึษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน 

5 - 
ค่ารอ้ยละที่คำนวณได้จาก 2.3 

 
4 

 

สัดส่วนจำนวนนักศกึษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำที่เป็นจริง (........) – สัดส่วนจำนวนนักศกึษา

เต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน (.........) X 100 

สัดส่วนจำนวนนักศกึษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน (..........) 



 

2) นำค่ารอ้ยละจากข้อ 1 มาคำนวณคะแนน ดังนี้ 

2.1) ค่าร้อยละที่นอ้ยกว่าหรอืเทียบเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น 5 คะแนน 

  2.2) ค่ารอ้ยละที่มากกว่าหรอืเทียบเท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 

  2.3) ค่ารอ้ยละที่มากกว่ารอ้ยละ 10 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ให้นำมาคิดคะแนนดังนี้ 

 

คะแนนที่ได้  = 

     
 =……. คะแนน 

รายงานผลการดำเนินงาน  

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

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

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

รายการหลักฐาน 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

ร้อยละ 10    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : รอบปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศษิย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา

เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ทั้ง

ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง

ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อม

เพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่

นักศกึษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสำคัญกับการบริการ ที่มีคุณภาพและเกิด

ประโยชน์แก่ผูร้ับบริการอย่างแท้จรงิ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดบริการใหค้ำปรึกษาทางวิชาการ และการใชชี้วติแก่นักศึกษาในคณะ 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศกึษา 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่

นักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

  



 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่

ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้

ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรอืเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรูท้ี่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศษิย์เก่า 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

6 ข้อ    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : รอบปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วนกิจกรรม

นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์ กรนักศึกษา เป็น

กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา 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 และคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ที่คณะ 

สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต และนำหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการพัฒนา

คุณภาพนักศกึษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้

นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จรยิธรรม 

(2) ความรู้ 

(3) ทักษะทางปัญญา 



 

รายงานผลการดำเนินงาน 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศกึษา 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

6 ข้อ    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 
 
 



 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 1  

จุดแข็ง 

1.  

2.  

3. 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  

2.  

3. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  

2.  

3. 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  

3. 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1.  

2.  

3. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

องค์ประกอบที ่2 การวจิัย 

 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม

และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วน

หนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดำเนินการในพันธกิจด้านนี้

อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสำเร็จ และเกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบ

ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุน

ทรัพยากรให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณา

การงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมี

คุณภาพมีประโยชน ์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

 ตัวบ่งช้ี จำนวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 

 ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

 ตัวบ่งช้ีที ่2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

 ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : รอบปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนว

ทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตาม

แผนที่กำหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณ

ของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่

จำเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจน

จัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ

คุ้มครองสทิธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน

การบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์

เครื่องมือ หรือศูนย์ใหค้ำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- หอ้งสมุดหรือแหล่งคน้คว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิต

งานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หอ้งปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุม

วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ



 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย์รับเชญิ (visiting professor) 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจ

ตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจัยที่มผีลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนนิการตามระบบที่กำหนด 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

6 ข้อ    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนำเข้า 

การคิดรอบปี : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบัน 

อุดมศึกษา คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงิน

จากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์อย่างมี

ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของ

คณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มทีเ่น้นการวิจัย 

เกณฑก์ารประเมิน 

 โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑเ์ฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ขึน้ไปต่อคน 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท ขึน้ไปต่อคน 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท ขึน้ไปต่อคน 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวน

อาจารย์ประจำและนักวิจัย 

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  

 

 

 

 
จำนวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

 
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 



 

2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้  =  

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

ข้อมูลพื้นฐานระดับคณะวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา 

จำนวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ภายนอกสถาบัน ภายในสถาบัน 

แหล่งทุนภายนอก งบประมาณแผ่นดิน เงนิรายได้ 

1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ    

ภาพรวมระดับคณะวิชา    

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มสาขาวิชา 

จำนวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรอืงาน

สร้างสรรค์ 
รวม

เป็น

เงนิ 

จำนวนอาจารย์

ประจำ 
รวมอาจารย์

ประจำ

ทั้งหมด 

ภายนอก

สถาบัน 
ภายในสถาบัน 

ปฏิบัต ิ

งานจริง 

ลาศึกษา

ต่อ แหล่งทุน

ภายนอก 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

เงนิ

รายได้ 

1. มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

       

2. วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

       

3. วทิยาศาสตร์สุขภาพ        

รวมทั้งหมด        

 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

X 5 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



 

ผลการดำเนินงาน 

กลุ่มสาขาวิชา 

จำนวนเงนิ

สนับสนุนงานวิจัย

หรอืงานสร้างสรรค์ 

จำนวนอาจารย์

ประจำที่

ปฏิบัติงานจรงิ 

เฉลี่ยตอ่คน 
คะแนน 

ที่ได้ 

1. มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

    

2. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

3. วทิยาศาสตร์สุขภาพ     

คะแนนเฉลี่ย  

รายการหลักฐาน 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

5 คะแนน    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : รอบปีปฏิทิน 2562 (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้

สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการ

แขง่ขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรอืบทความทางวิชาการ ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ ที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้

สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง

ให้ดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ

ขอตำแหน่งทางวิชาการแลว้ โดยมีวิธีการคดิดังนี ้

เกณฑก์ารประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและ

นักวิจัยเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5 เกณฑแ์บ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

เกณฑเ์ฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนด

ไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนด

ไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนด

ไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 20 ขึน้ไป 

 



 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคา่รอ้ยละของผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ตามสูตร 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้  =  

 

 

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการดังน้ี 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก     

การประชุมวิชาการ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไม่ อยู่ ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ

ทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตว่ันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ          

ที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ออกประกาศ  (ซึ่ งไม่อยู่ ใน  Beall’s  list) หรือตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ           

ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

X 100 
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด 

 

      ร้อยละของผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวจิัยที่  

                                       กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

แลว้ 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างใหด้ำเนินการ 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ตำราหรอืหนังสือที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ตำราหรอืหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

แตไ่ม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ       

สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ตอ้งตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์    

ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได้ 

กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังน้ี 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.80 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า      

3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ค่า

น้ำหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทิน 2562 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ำหนัก 

(1X2) 

ระดับคุณภาพงานวิจัย   

0.20 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

  

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 

ก .พ .อ .หรือระเบียบคณ ะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

  

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร   

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารทางวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 

  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และ

แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรอืตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 

  

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

  



 

ค่า

น้ำหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทิน 2562 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ำหนัก 

(1X2) 

สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร   

 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ตำแหน่งทางวิชาการแลว้ 

  

 - ผลงานวิจัยที่หน่ วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

ดำเนนิการ 

  

 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 

  

 - ตำราหรอืหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่ง

ทางวิชาการแลว้ 

  

 - ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมิน

ตำแหน่งทางวิชาการ 

  

รวมคุณภาพงานวิจัย   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์   

0.20 

 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรอืผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ online 

  

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

  

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน /

นานาชาติ 

  

รวมผลงานสร้างสรรค ์   

ผลรวมถ่วงน้ำหนักงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ท่ีตีพมิพ์หรอืเผยแพร่   

จำนวนอาจารย์ประจำ  

จำนวนนักวิจัยประจำทั้งหมด  

รวมจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด  



 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานกลุ่มสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาขาวิชา ผลรวมถ่วงน้ำหนัก อาจารย์ประจำ ร้อยละผลงาน คะแนน 

1. มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

    

2. วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

    

3. วทิยาศาสตร์

สุขภาพ 

    

คะแนนเฉลี่ยระดับคณะ  

รายการหลักฐาน 

1. ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 2 

จุดแข็ง 

1.  

2.  

3. 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  

2.  

3. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  

2.  

3. 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  

3. 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1.  

2.  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

องค์ประกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึง

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้าน     

ที่สถาบันมีความเช่ียวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิด

ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงาน

สาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การ

อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้คำปรึกษา ให้การอบรม 

จัดประชุมหรอืสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมการให้บริการทาง

วิชาการนอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพิ่มพูน

ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้

ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ 

สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบัน

จากการให้บริการทางวชิาการด้วย 

 ตัวบ่งช้ี จำนวน  1  ตัวบ่งช้ี คือ 

 ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคำนึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำ

แผนบริการวิชาการประจำปีทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะ

จัดทำเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมา

จัดทำเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนำมาใช้

ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจตอ่ชุมชนและสังคมอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีที่สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคมและกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ

วิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทำแผนการใช้

ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 

หรอืสังคม 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่

บริการแบบให้เปล่า 

  



 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่

สังคมในข้อ 1 และนำเสนอกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณา 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 นำผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ

วิชาการสังคม 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 คณะมสี่วนร่วมในการบริการวชิาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

6 ข้อ    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 3 

จุดแข็ง 

1.  

2.  

3. 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  

2.  

3. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  

2.  

3. 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  

3. 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1.  

2.  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมี

การบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ 

สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นใหเ้ป็นรากฐานการ

พัฒนาองค์ความรูท้ี่ดขีึน้ 

 ตัวบ่งช้ี จำนวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

 ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : รอบปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม

จุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

6 - 7 ข้อ 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 กำหนดผู้รับผดิชอบในการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัด

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้

สามารถดำเนินการได้ตามแผน 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

ด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  



 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

6 ข้อ    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 4 

จุดแข็ง 

1.  

2.  

3. 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  

2.  

3. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  

2.  

3. 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  

3. 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1.  

2.  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

องค์ประกอบที ่5 การบรหิารจัดการ 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ใน

การกำกับดูแลการทำงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้าน

ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่นทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้        

หลักธรรมาภบิาล (Good Governance) 

 ตัวบ่งช้ี จำนวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 

และเอกลักษณ์ของคณะ 

 ตัวบ่งช้ีที ่5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่

สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้อง

ดำเนินงานผ่านคณะดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงาน

ของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน 

ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุ

ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์

ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม

สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู jแผนกลยุทธ์ทางการเงินและ  

แผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ของแผนกลยุทธ์และเสนอผูบ้ริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยใน

แต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  การ

จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร

หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  



 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล

ต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบาย

การดำเนินงานอย่างชัดเจน 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย

ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท

เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ

ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ

ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

หมายเหตุ : เขียนให้แสดงถึงขั้นตอนและกระบวนการ PDCA  
 

 

 

 

 



 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

7 ข้อ    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : รอบปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

อธิบายตัวบ่งช้ี 

 บทบาทหน้าที่ของคณะในการกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการ        

ดำเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการ

พัฒนา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ

ประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามที่

กำหนดสะท้อนการจัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 มีระบบและกลไกในการกำ กับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้

เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนด  

ในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาทุก

ภาคการศกึษา 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรใหเ้กิดผล

ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

  



 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงาน

ผลการประเมินให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุง

หลักสูตรใหม้ีคุณภาพดีขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับ

มาตรฐาน 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

6 ข้อ    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 5 

จุดแข็ง 

1.  

2.  

3. 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  

2.  

3. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  

2.  

3. 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

2.  

3. 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1.  

2.  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 5 

รายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้เป้าประสงค์ 

ของมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้  

พิจารณาจากค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกของผู้ใช้

บัณฑติเทียบกับบัณฑติที่ได้รับการประเมินทั้งหมด  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.2 

ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน

ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมิน

คุณภาพบัณฑติในมุมมองของผูใ้ช้บัณฑิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการคำนวณ  

 

 คะแนนที่ได้   = 

   

ข้อมูลประกอบ : 

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวน

บัณฑติที่สำเร็จการศกึษา 

คำอธิบายเพิ่มเติม : 

 1. ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้ด้วย 

แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบที่

ผ่านมาใช้ประกอบการประเมนิ 

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

 
จำนวนบัณฑติที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 



 

 2. กรณีบัณฑติที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต  

 3. ในกรณีบัณฑติหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต 

อาจไม่ถึงรอ้ยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมใหใ้ช้บัณฑติที่ เป็นนักศึกษา

ชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิด

จากนักศกึษาไทยจำนวน 10 คนเป็นฐานที่ 100%  

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 

1. ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 
    

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานจำแนกรายสาขาวิชา ดังน้ี 

สาขาวิชา 

ค่าเฉลี่ยคณุภาพรายดา้น 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล

และความ 

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ 

ตัวเลข การ

ส่ือสาร ฯ 

ด้านอื่นๆ รวม 

        

        

        

        

รวม        

รายงานผลการดำเนินงาน 

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

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

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

รายการหลักฐาน 

1. ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

≥ 4.51 คะแนน    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : (ปริญญาตร)ี ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้  

พิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เทียบกับ

บัณฑติที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 

บัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา

นั้นๆ ที่ได้งานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา  1 ปี นับจากวันที่สำเร็จ

การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  การนับการมีงานทำนับกรณี  

การทำงานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจำเพื่อเลีย้งชีพตนเองได้ การคำนวณ

ร้อยละของผู้มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้

คำนวณเฉพาะผูท้ี่เปลี่ยนงานใหม่หลังสำเร็จการศกึษาเท่านั้น 

เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสร ะ

ภายใน 1 ปีตามสูตร  

 

 

 

 

การคำนวณค่าร้อยละนี้ไม่นำบัณฑิตที่ศึกษาต่อเกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทำ

แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

 

 

จำนวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปี 

 

X 100 

จำนวนบัณฑติที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 

 

ค่ารอ้ยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทำหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
 

X 5 
100 



 

ข้อมูลประกอบ  

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ

การศกึษา 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงาน ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 

1. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ท้ังหมด 

คน    

2. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ท่ีตอบแบบสอบถามเร่ืองการ 

มงีานทำ 

คน    

 2.1 จำนวนบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีท่ีได้งานทาหรอื

ประกอบอาชพีอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ป ี

คน    

 2.2 จำนวนบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีท่ีได้งานทำ

ระยะเวลามากกว่า 1 ป ี

คน    

 2.3 จำนวนบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 

คน    

 2.4 จำนวนบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร 

คน    

 2.5 จำนวนบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีท่ีมีงานทำก่อนเข้า

ศกึษา 

คน    

 2.6 จำนวนบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับ 

บัณฑิตศกึษา 

คน    

 2.7 จำนวนบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีท่ียังไม่มงีานทำ 

คน    

3. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ท่ีตอบแบบสอบถามเร่ืองการ 

มงีานทำ (ไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมี

งานทาก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษา 

ต่อ ผู้อุปสมบท และผู้ท่ีเกณฑ์

คน    



 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงาน ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 

ทหาร) (ขอ้ 2 ลบดว้ย (2.3 + 

2.4 + 2.5 + 2.6)) 

4. ร้อยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีท่ีได้งานทำหรือ

ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป ี

(ข้อ 2.1 / ข้อ 3 x 100) 

ร้อยละ    

การคำนวณผลการดำเนินการ 

คำนวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีตามสูตร 

 

 

 

 

= ….. 

การคำนวณค่าร้อยละนี้ไม่นำบัณฑิตที่ศึกษาต่อเกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทำ

แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

= ….. 

รายงานผลการดำเนินงาน 

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

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

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

รายการหลักฐาน 

1. ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

จำนวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ป ี(…..) 

 

X 100 

จำนวนบัณฑติที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด (…..) 

 

ค่ารอ้ยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทำหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (…..) 
 

X 5 
100  



 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

≥ ร้อยละ 92    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 2562 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบวิจัยเพื่อหาคำตอบที่มี

ความน่าเชื่อถือ ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทำผลงานที่แสดงถึงความสามารถใน

การใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนำเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชีน้ี้จะเป็นการ

ประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศกึษาในระดับปริญญาโท 

เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จ

การศกึษาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึน้ไป 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา

ตามสูตร 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการ ดังน้ี 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ 

 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท 
 

X 100 
จำนวนผูส้ำเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 

ต่อผู้สำเร็จการศกึษา 
 

X 5 
40 



 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน

นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ 

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน

นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ

ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

พ.ศ. 2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการตอ้งส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่ง

สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได้ 

กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังน้ี 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 

3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 



 

หมายเหตุ : 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว  สามารถนำไปนับใน

ตัวบ่งช้ีผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ

ประเมินนั้นๆ  

3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 

คำอธิบายเพิ่มเติม  

 1. การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศกึษาและผู้สำเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการ

ตีพมิพ์ผลงานในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 

 2. กรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ./ระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวาสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิ ชาก าร  พ .ศ . 2556 แต่ สภ าสถ าบั นอุ ด ม ศึ ก ษ าได้ พิ จ ารณ าและให้ ค วาม เห็ น ชอบ แล้ ว 

สถาบันอุดมศึกษาต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบด้วย จึงจะสามารถนับผลงานที่

ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวสามารถนำมาใช้ได้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 

และใช้ได้เป็นการเฉพาะสถาบันเท่านั้น  

ข้อมูลพื้นฐาน 

ค่า

น้ำหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทนิ 2562 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ำหนัก 

(1X2) 

ระดับคุณภาพงานวิจัย   

0.20 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

  

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติ ท่ี ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ  ก .พ .อ .หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน

นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และ

แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

  

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง

วชิาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง   



 

ค่า

น้ำหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทนิ 2562 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ำหนัก 

(1X2) 

วิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่

สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ

ท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตพีิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 

2556 

  

1.00 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   

 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่ง

ทางวิชาการแลว้ 

  

 - ผลงานวจิัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนนิการ   

 - ผลงานค้นพบพันธ์ุพชื พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   

 - ตำราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง

วชิาการแล้ว 

  

 - ตำราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิตำแหน่ง

ทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

  

รวมคุณภาพงานวิจัย   

ระดับคุณภาพงานสรา้งสรรค ์   

0.20 

 

งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

  

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน/นานาชาต ิ   

รวมผลงานสร้างสรรค ์   

ผลรวมถ่วงนำ้หนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ตีพิมพห์รอืเผยแพร่   

จำนวนผูส้ำเร็จการศกึษาในระดับปริญญาโท  



 

การคำนวณผลการดำเนินงาน 

คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผูส้ำเร็จการศกึษาตามสูตร 

 

= ….. 

แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

= ….. 

รายงานผลการดำเนินงาน 

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

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

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

รายการหลักฐาน 

1. ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

≥ ร้อยละ 40    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 

 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท (…..) 
 

X 100 
จำนวนผูส้ำเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททั้งหมด (…..) 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 

ต่อผู้สำเร็จการศกึษา (…..) 
 

X 5 
40 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์  หรือ

เผยแพร ่  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 2562 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้าคิดอย่างเป็นระบบ

วิจัย เพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องประมวล

ความรู้ เพื่อจัดทำผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนำ

เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จ

การศกึษาในระดับปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จ

การศกึษา เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

สูตรการคำนวณ : 

1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา

ตามสูตร 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 คะแนนที่ได้ =  

 

 

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการ ดังน้ี 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติหรอืในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผูส้ำเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาเอก 
 

X 100 
จำนวนผูส้ำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 

ต่อผู้สำเร็จการศกึษา 
 

X 5 
80 



 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา

สถาบันอนุมัตแิละจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน

นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ

ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

พ.ศ. 2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการตอ้งส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 

(Full  Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่ง

สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได้ 

กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังน้ี  

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 

3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 



 

หมายเหตุ : 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนำไปนับใน

ตัวบ่งช้ีผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี

การประเมนินั้นๆ  

3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี ้

คำอธิบายเพิ่มเติม : 

 1. การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศกึษาและผู้สำเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการ

ตีพมิพ์ผลงานในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 

 2. กรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ./ระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวาสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สภาสถาบันอุดมศกึษาได้พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบแล้ว สถาบันอุดมศึกษา

ต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบด้วย จึงจะสามารถนับผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ดังกล่าวได้ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวสามารถนำมาใช้ได้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 และใช้ได้เป็นการ

เฉพาะสถาบันเท่านั้น 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ค่า

น้ำหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทนิ 2562 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ำหนัก 

(1X2) 

ระดับคุณภาพงานวิจัย   

0.20 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

  

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติ ท่ี ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ  ก .พ .อ .หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน

นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และ

แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

  

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง

วชิาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง   



 

ค่า

น้ำหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทนิ 2562 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ำหนัก 

(1X2) 

วิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่

สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ

ท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตพีิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 

2556 

  

1.00 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   

 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่ง

ทางวิชาการแลว้ 

  

 - ผลงานวจิัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนนิการ   

 - ผลงานค้นพบพันธ์ุพชื พันธ์ุสัตว์ ท่ีคน้พบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   

 - ตำราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง

วชิาการแล้ว 

  

 - ตำราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิตำแหน่ง

ทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

  

รวมคุณภาพงานวิจัย   

ระดับคุณภาพงานสรา้งสรรค ์   

0.20 

 

งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

  

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน/นานาชาต ิ   

รวมผลงานสร้างสรรค ์   

ผลรวมถ่วงนำ้หนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ตีพิมพห์รอืเผยแพร่   

จำนวนผูส้ำเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอก  



 

การคำนวณผลการดำเนินงาน 

คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศกึษาตามสูตร 

= ….. 

แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 คะแนนที่ได้ =  

 

 

= ….. 

รายงานผลการดำเนินงาน 

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

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

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

รายการหลักฐาน 

1. ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

≥ ร้อยละ 70    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 

 

 

 

 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผูส้ำเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาเอก (…..) 
 

X 100 
จำนวนผูส้ำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (.....) 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 

ต่อผู้สำเร็จการศกึษา (…..) 
 

X 5 
80 



 

ตัวบ่งชี้ 5 : ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด   

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้   

พิจารณาจากจำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์  เทียบกับ

จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทั้งหมดในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์  หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้

นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถ

ไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์

และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการ

รับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการนำงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หรอืบริการที่จัดให้แก่บุคคลภายนอก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรองรับการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  

หมายถึง หน่วยงานหรือองค์การ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนำงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิ ดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศกึษา พร้อมทั้งระบุผลของการ

นำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

นวัตกรรม  หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึน้ใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงไป

จากเดิมซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

และสังคม 

เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้

ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 กำหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = ร้อยละ 65 ขึน้ไป 

 

 

 



 

สูตรการคำนวณ : 

1. คำนวณค่าร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรอืงานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยนับ 

ผลการดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 

1. จำนวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ

นำไปใชป้ระโยชน์ 

ผลงาน    

 1.1 งานวจิัย ผลงาน    

 1.2 งานสร้างสรรค์ ผลงาน    

2. จำนวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ทัง้หมด ผลงาน    

 2.1 งานวจิัย ผลงาน    

 2.2 งานสร้างสรรค์ ผลงาน    

3. ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองาน 

สร้างสรรค์ได้รับการนำไปใชป้ระโยชน์ต่อ 

ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท้ั์งหมด 

ร้อยละ    

การคำนวณผลการดำเนินงาน 

คำนวณค่าร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรอืงานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

= ….. 

 

ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรอืงานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้

ประโยชน์ 

 

X 100 

จำนวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรอืงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

 

ร้อยละของผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ

นำไปใช้ประโยชน์  

X 5 ร้อยละของผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ

นำไปใช้ประโยชน์ที่กำหนดใหค้ะแนนเต็ม 5 (65) 

 

ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรอืงานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้

ประโยชน์ (.....) 

 

X 100 

จำนวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรอืงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 



 

แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

 

 

= ….. 

รายงานผลการดำเนินงาน 

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

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

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

รายการหลักฐาน 

1. ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

≥ ร้อยละ 65    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 

ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ (.....)  

X 5 ร้อยละของผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ

นำไปใช้ประโยชน์ที่กำหนดใหค้ะแนนเต็ม 5 (65) 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : องค์ความรูท้ี่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรูบ้ริการวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนำเข้า 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :  

พิจารณาจากจำนวนฐานองค์ความรู้ที่ เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการที่ เกิดขึ้นใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่ได้เกิดจากประสบการณ์การทำงาน หรอืการวิจัยทดลอง ที่ผู้รับ

ความรูส้ามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะเป็นรูปธรรม 

แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายที่สามารถทำให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเองตาม

อัธยาศัยและต่อเนื่องจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสุดท้ายก็จะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การจัดแหล่ง

เรียนรู้ที่หน่วยงานสามารถจัดให้มีขึ้นในหน่วยงาน มไีด้หลายชนิดขึน้อยู่กับพื้นที่และกำลังความสามารถ

ของหน่วยงานเอง เช่น หากมีพื้นที่บริเวณกว้างขวาง อาจเลือกจัดแหล่งเรียนรู้เป็นด้านพฤกษศาสตร์ 

ด้านวรรณคดี ด้านสมุนไพร ด้านสุขภาพ ศูนย์กีฬา ศูนย์ทดสอบเครื่องมือ หรือจัดเป็นที่เรียนที่อ่าน

หนังสือเคลื่อนที่ เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการสำรวจ ศกึษาความตอ้งการของชุมชนท้องถิ่น 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ดำเนนิการวิเคราะห์ สำรวจ ศกึษาความตอ้งการของชุมชนท้องถิ่น 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสร้างและรวบรวมความรู้/ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 



 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ดำเนินกิจกรรมดำเนินการสร้างและรวบรวมความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 เกิดองค์ความรูอ้งค์ความรู้ใหม่ในแหล่งเรียนรู้อย่างนอ้ย 1 องค์ความรู้ 

ผลการดำเนินงาน  

รายการหลักฐาน  

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

≥ ร้อยละ 65    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  



 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 : จำนวนครัวเรอืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาใหค้วามรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวติและยกระดับรายได้ครัวเรือน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนำเข้า 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 

พิจารณาจากจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอดคล้องกับพระ

ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ต้องมุ่งสร้าง

พื้นฐานให้แก่ผู้เรียนทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่

มั่นคง - มีคุณธรรม 3) มีงานทำ – มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองท่ีดี ในการร่วมพัฒนาแก้ไข เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวติและยกระดับรายได้ครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครัวเรอืน หมายถึง ผูท้ี่เป็นกำลังหลักของครอบครัว ได้แก่ 

1) ครัวเรือนหน่ึงคน คือ บุคคลคนเดียวซึ่งหุงหาอาหารและจัดหาสิ่งอุปโภคบริโภคที่

จะเป็นแก่การครองชีพ โดยไม่เกี่ยวกับผูใ้ด ซึ่งพำนักอยู่ในเคหะสถานเดียวกัน 

2) ครัวเรือนหลายคน คือ ครัวเรือนที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป ร่วมกันจัดหาและใช้สิ่ง

อุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน บุคคลที่มาอยู่ร่วมกันในครัวเรือนอาจจะเป็นญาติหรอืไม่

เป็นญาตกิันก็ได้ ซึ่งได้แก่ 

2.1) ครัวเรือนที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสัมพันธ์ฉันท์ญาติมาอยู่ด้วยกันหรืออยู่

แบบครอบครัว 

  2.2) ครัวเรือนที่มเีลขที่ทะเบียนบ้าน โดยมีบุคคลหลายคนอาศัยอยู่ร่วมกันอยู่จรงิ  

การยกระดับคุณภาพชวีิต 

การยกระดับคุณภาพชีวิตในแนวทางสังคมเกื้อกูลและแบ่งปัน จะต้องสร้างจิตสำนึกใหม่ที่ผู้ได้

โอกาสแล้วตอ้งรูจ้ักปัน คนที่อยู่ตรงกลางต้องรู้จักพอ และผูด้้อยโอกาสต้องรู้จักเติม ดังนี้ 

1) กลุ่มที่ยากจนข้นแค้น (suffered) เช่น กลุ่มคนใต้เส้นความยากจน กลุ่มชายขอบ กลุ่ม

คนพิการ ต้องสร้างตาข่ายความมั่นคงในสังคม (social safety net) ในลักษณะเยียวยาและฟืน้ฟู 

2) กลุ่มที่พอประทังชีวิตอยู่รอดไปวันๆ (survived) เช่น เกษตร แรงงานนอกระบบ กลุ่ม

เฉียดจน ต้องสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม (social immunity) ในลักษณะการให้แต้มต่อและโอกาส 

3) กลุ่มที่สามารถมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง (sufficient) เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย 

มนุษย์เงินเดือน ต้องสร้างประสิทธิภาพทางสังคม (social efficiency) ในลักษณะการพัฒนาศักยภาพ

และสร้างเครือข่าย 



 

4) กลุ่มที่สามารถมีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืน (sustained) เช่น แรงงานมีทักษะ คนทำงานใน

วิชาชีพต่างๆ ต้องผนึกกำลังทางสังคม (social collaboration) ในลักษณะการเกื้อกูลและแบ่งปัน

ผูด้้อยโอกาส 

รายได้ของครัวเรือน หมายถึง รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน กล่าวคือเป็นรายได้ของบุคคลใน

ครัวเรือนทุกคนรวมกัน โดยรายได้นี้ประกอบด้วย 

1) ค่าจ้างและเงนิเดือน เงินรางวัลบริกร เงินโบนัส เป็นตัน 

2) กำไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอื่น ๆ 

3) รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดนิ ค่าลขิสิทธิ์ ดอกเบีย้ และเงินปันผล 

4) เงินได้รับเป็นการช่วยเหลอื บำเหน็จ บำนาญ เงินทุนการศกึษา 

5) รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ มูลค่าของสินค้าและบริการที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของค่าจา้ง 

เงินเดือน มูลค่าของสินค้าหรืออาหารที่ครัวเรือนผลิตและบริโภคเอง (รวมค่าประเมินค่าเช่าบ้านที่

ครัวเรือนเป็นเจ้าของ) หรอืได้รับมาโดยไม่ตอ้งซือ้ 

6) รายรับที่เป็นตัวเงินอื่นๆ เช่น เงินได้รับจากการประกันภัยหรือประกันชีวิต เงินรางวัล

สลากกินแบ่ง และรายรับอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน 

7) รายได้ประจำ ได้แก่ รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน แต่ไม่รวมรายรับที่เป็นตัวเงินอื่นๆ ใน

ข้อ 6) 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ลำดับ ชื่อครัวเรือน เขตพื้นที่/ที่อยู ่
จำนวน

สมาชิก 

รายได้เฉลี่ยของ 

ครัวเรือนก่อนเข้ารว่ม

โครงการ 

รายได้เฉลี่ยของ 

ครัวเรือนหลงัเขา้ร่วม 

โครงการ 

      

      

      

รวม      

รายการหลักฐาน 

1. ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

8 ครัวเรือน    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 



 

ตัวบ่งชี้ 8 : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนำเข้า 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 

พิจารณาจากจำนวนโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทาจัดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียนได้ สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ความสามารถในการอ่านออก หมายถึง ระดับคะแนนการประเมินทักษะการอ่านออกเสียง

สะกดคำ ประโยค และข้อความได้ถูกต้องตามอักขรวิธี การอ่านเพื่อความเข้าใจ การสะท้อนคิดสิ่งที่ได้

จากการอ่าน การนำความรู้จากการอ่านไปใช้ 

ความสามารถในการเขียน หมายถึง ระดับคะแนนการประเมินทักษะการเขียนสะกดคำ 

ข้อความ ประโยค การเขียนสื่อความหมาย การเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้อง การใช้คำได้ถูกต้องตาม

อักขรวิธี 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ลำดับ โรงเรียน สังกัดเขตพืน้ที ่
โครงการที่

เข้าร่วม 
วันเดือนปทีี่เขา้ร่วม สถานทีด่ำเนนิการ 

      

      

      

      

รายการหลักฐาน 

1. ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

20 โรงเรียน    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 6 

รายงานผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 

ส่วนที่ 1 รายงานการกำกับมาตรฐาน : 

คำอธิบาย มีผลการดำเนินการด้านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) ของแต่ละหลักสูตร

ในสถาบันอุดมศึกษา 

       - ผ่านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) จำนวน ..... หลักสูตร 

       - ไม่ผ่านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) จำนวน ..... หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ .....  

ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมด 

 

ส่วนที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 

 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 

 1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา : ให้ระบุว่าสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบประกัน

คุณภาพอย่างไรที่ทำให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง โดยแนบรายงานการประเมินตนเองท่ีผ่าน

ความเห็นชอบจากสภาสถาบันด้วย 

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



 

 2) ให้ระบุผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธ์ด้านการ

บริการวิชาการแก่สังคม ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยระบุ

ตามตัวบ่งชี้ที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดในมาตรฐานแต่ละด้านเหล่าน้ัน โดยให้แนบเอกสาร / 

หลักฐานอ้างอิงประกอบ 

รายงานผลการดำเนินงานฯ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

เกณฑ์  (1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการ

สรา้งสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ

สังคม มีทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวติ โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ 

บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 (1.2) เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถใน

การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรอืแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความ

เป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้าง

โอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

 (1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ

ถูกต้อง รูคุ้ณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสรา้งสรรค์การพัฒนา

และเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประชาคมโลก 

ผลการดำเนนิงานฯ  

เอกสารหลักฐาน  

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

เกณฑ์ สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ 

สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภท

สถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและ

เอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 

ความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์

ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสรา้งคุณภาพ

ชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการ

แข่งขันระดับนานาชาติ 

ผลการดำเนนิงานฯ  

เอกสารหลักฐาน  



 

รายงานผลการดำเนินงานฯ 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

เกณฑ์ สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ

ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเช่ียวชาญ

และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความ

ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการ

นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ 

ผลการดำเนนิงานฯ  

เอกสารหลักฐาน  

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

เกณฑ์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจสาคัญของการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการ

วิชาการซ่ึงนาไปสู่การสืบสาน การสรา้งความรู ้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การ

ปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม 

ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาส

และมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรยีน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่ง 

ผลการดำเนนิงานฯ  

เอกสารหลักฐาน  

มาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารจดัการ 

เกณฑ์ (5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนา

ผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์

ชาติ และความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน  

(5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ

สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการ

เรียนรูเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถงึความหลากหลายและความเป็นอิสระ

ทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้  

(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ 



 

รายงานผลการดำเนินงานฯ 

ประเมิน และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร  คณะ และสถาบันที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และมีการกากับให้การจัดการศึกษาและการ

ดำเนินงานตามพันธกจิเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยา่ง

ต่อเนื่องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการ

กำหนด 

ผลการดำเนนิงานฯ  

เอกสารหลักฐาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่  7 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

ตารางท่ี ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

(=บรรลุ) 

( = ไม่

บรรลุ) 

คะแนนที่

ได ้

ตัวตั้ง 
ผลลพัธ์ (% 

หรือสดัสว่น) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งชี ้1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 

3.10 คะแนน     

  

ตัวบ่งชี ้1.2 อาจารย์ประจำคณะ

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 40     

  

ตัวบ่งชี ้1.3 อาจารย์ประจำคณะ

ท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 26     

  

ตัวบ่งชี ้1.4 จำนวนนักศกึษาเต็ม

เวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์

ประจำ 

ร้อยละ 10     

  

ตัวบ่งชี ้1.5 การบริการนักศกึษา

ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ    

ตัวบ่งชี ้1.6 กิจกรรมนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ    

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี ้2.1 ระบบและกลไกการ

บริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ    

ตัวบ่งชี ้2.2 เงินสนับสนุน

งานวจิัยและงานสร้างสรรค ์

กลุ่มวิทย์ 60,000 บาท 

กลุ่มวิทย์ฯ สุขภาพ 

50,000 บาท 

กลุ่มมนุษย์ฯ 25,000 

บาท 

    

  

ตัวบ่งชี ้2.3 ผลงานวชิาการของ

อาจารย์ประจำและนักวจิัย 

กลุ่มวิทย์ฯ ร้อยละ 30 

กลุ่มวิทย์ฯ สุขภาพ  

รอ้ยละ 30 

กลุ่มมนุษย์ฯ ร้อยละ 20 

    

  



 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

(=บรรลุ) 

( = ไม่

บรรลุ) 

คะแนนที่

ได ้

ตัวตั้ง 
ผลลพัธ์ (% 

หรือสดัสว่น) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี ้3.1 การบริการวิชาการ

แก่สังคม 

6 ข้อ    

องคประกอบที่ 4  การทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี ้4.1 ระบบและกลไกการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ    

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะ

เพื่อการกำกับตดิตามผลลัพธ์ตาม

พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ

เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ    

ตัวบ่งชี ้5.2 ระบบกำกับการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ    

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ     

 



 

ตารางท่ี ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค ์

ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01–1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 ตอ้งปรับปรุง 

2.51–3.50 ระดับพอใช้ 

3.51–4.50 ระดับด ี

4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

จำนวน 

ตัวบ่งชี ้
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 , 5.2 

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

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

รวม 13 4 7 2 .............  

คะแนนเฉลี่ย ............. ............. ............. ...............  

ผลการประเมนิ     



 

ตารางที่ ส.3 ผลการประเมินตนเองตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เปา้ประสงค ์ ตัวบ่งชี ้ เปา้หมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
บรรลเุปา้ 

(✓ = บรรล)ุ 

( = ไม่

บรรล)ุ 

คะแนนที่

ได้ 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 ระดับพอใช้ 

3.51 - 4.50 ระดับดี 

4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

ตัวตั้ง/

ตัวหาร 
ผลลัพธ ์

บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยเป็นท่ียอมรับของผู้ใชบั้ณฑิต

และสังคม และมทัีกษะท่ีจำเป็นในศตวรรษ

ท่ี 21 

ตัวบ่งชี้ 1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

≥ 4.51 คะแนน     

ตัวบ่งชี ้2 (ปริญญาตรี) รอ้ยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีท่ีได้งานทำหรอืประกอบอาชพี

อสิระภายใน 1 ป ี

≥ ร้อยละ 92      

ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ 

ตัวบ่งชี ้3 ผลงานของนักศกึษาและผู้สำเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ

ตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

≥ ร้อยละ 40      

ตัวบ่งชี ้4 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ

ตพีมิพ์ หรือเผยแพร่ 

≥ ร้อยละ 70      

ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์

และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ตัวบ่งชี ้5 ร้อยละผลงานวจิัย งาน

นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ

นำไปใชป้ระโยชน์ต่อผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ทัง้หมด   

≥ ร้อยละ 65      

        

        



 

เปา้ประสงค ์ ตัวบ่งชี ้ เปา้หมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
บรรลเุปา้ 

(✓ = บรรล)ุ 

( = ไม่

บรรล)ุ 

คะแนนที่

ได้ 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 ระดับพอใช้ 

3.51 - 4.50 ระดับดี 

4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

ตัวตั้ง/

ตัวหาร 
ผลลัพธ ์

มหาวทิยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการ

เรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่

ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม

อาชีพ ผู้ประกอบการใหม ่และท้องถิ่น

ให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตาม

ศาสตร์พระราชา 

ตัวบ่งชี ้6 องค์ความรู้ท่ีเพิ่มขึ้นในแหล่ง

เรียนรู้บริการวชิาการ 

1 องค์ความรู้     

ตัวบ่งชี ้7 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนา

แก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติและยกระดับ

รายได้ครัวเรือน 

8 ครัวเรือน     

ตัวบ่งชี ้8 จำนวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วม

โครงการมหาวทิยาลัย 
20 โรงเรยีน     

ค่าเฉลี่ยรวม   

 



 

 

ส่วนที่  6  

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจำปกีารศึกษา 2562 

 
 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

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

ชุดข้อมูลที่ 1 

1 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

ทั้งหมด 

     - 

2 - ---ระดับปริญญาตรี      - 

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต      - 

4 - ---ระดับปริญญาโท      - 

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง      - 

6 - ---ระดับปริญญาเอก      - 

7 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียน

การสอนนอกสถานที่ตั้ง 

     - 

8 - ---ระดับปริญญาตรี      - 

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต      - 

10 - ---ระดับปริญญาโท      - 

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง      - 

12 - ---ระดับปริญญาเอก      - 

13 จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด

ทุกระดับการศึกษา 

     - 

14 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

ท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 

     - 

15 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

ท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 

     - 

16 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

ท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 

     - 

17 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

ท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 

     - 

18 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

ท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  

     - 

19 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด 

รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ 

     - 



 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

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

20 - -จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด

ท่ีปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษา

ต่อ วุฒิปรญิญาตรหีรือเทียบเท่า  

     - 

21 - -จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด

ท่ีปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษา

ต่อ วุฒิปรญิญาโทหรือเทียบเท่า 

     - 

22 - -จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด

ท่ีปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษา

ต่อ วุฒิปรญิญาเอกหรอืเทียบเท่า  

     - 

23 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดที่

ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 

     - 

24 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่

มตีำแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

     - 

25 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่

มตีำแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

     - 

26 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่

มตีำแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาเอก หรอืเทียบเท่า 

     - 

27 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดที่

ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

     - 

28 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 

     - 

29 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 

     - 

30 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒิปรญิญาเอก หรอืเทียบเท่า 

     - 

31 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดที่

ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

     - 

32 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

     - 



 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

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

33 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

     - 

34 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาเอก หรอืเทียบเท่า 

     - 

35 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดที่

ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 

     - 

36 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ

ตำแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

     - 

37 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ

ตำแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

     - 

38 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ

ตำแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาเอก หรอืเทียบเท่า 

     - 

39 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

แยกตามวุฒิการศึกษา 

     - 

40 - - --ระดับปริญญาตรี      - 

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต      - 

42 - - --ระดับปริญญาโท      - 

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง      - 

44 - - --ระดับปริญญาเอก      - 

45 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่มีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

     - 

46 - - --จำนวนอาจารย์ประจำ

หลักสูตรท่ีไม่มตีำแหน่งทาง

วิชาการ 

     - 

47 - - --จำนวนอาจารย์ประจำ

หลักสูตรท่ีมตีำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

     - 

48 - - --จำนวนอาจารย์ประจำ

หลักสูตรท่ีมตีำแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ 

     - 

49 - - --จำนวนอาจารย์ประจำ      - 



 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

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

หลักสูตรท่ีมตีำแหน่ง

ศาสตราจารย์ 

50 จำนวนรวมของผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ประจำ

หลักสูตร 

     - 

51 - - --บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

     - 

52 - - --บทบสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรอืใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่

อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า

ดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการ

ท่ัวไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี

ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ท่ี

ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า

ดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น

     - 



 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

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

ประกาศให้ทราบเป็นการ

ท่ัวไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี

ออกประกาศ 

53 - - --ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุ

สทิธิบัตร 

     - 

54 - - --บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

     - 

55 - - --บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า

ดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการ

ท่ัวไป และแจง้ให้  กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ี

ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่

ใน Beall’s list) หรอืตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏ ใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

     - 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า

ดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการ

     - 



 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

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

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556  

57 - - --ผลงานไดร้ับการจด

สทิธิบัตร 

     - 

58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ

ขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

     - 

59 - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือ

องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

ดำเนินการ 

     - 

60 - - --ผลงานคน้พบพันธุ์พืช พันธุ์

สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 

     - 

61 - - --ตำราหรอืหนังสอืหรืองาน

แปลท่ีได้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์

การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

     - 

62 - - --ตำราหรอืหนังสอืหรืองาน

แปลท่ีผ่านการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์การประเมนิตำแหน่ง

ทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ

การประเมนิตำแหน่งทางวิชาการ 

     - 

63 - - --จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ีมี

การเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

     - 

64 - - --จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

     - 

65 - - --จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

     - 

66 - - --จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 

     - 

67 - - --จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

     - 

68 - - --จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

     - 



 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

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

นานาชาติ  

69 - - -จำนวนบทความของอาจารย์

ประจำหลักสูตรปรญิญาเอกท่ี

ได้รับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

     - 

70 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ทั้งหมด 

     - 

71 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี

ตอบแบบสำรวจเรื่องการมงีานทำ

ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 

     - 

72 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา 

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชพี

อสิระ) 

     - 

73 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี

ประกอบอาชีพอิสระ 

     - 

74 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรท่ีีมงีานทำก่อนเข้า

ศึกษา 

     - 

75 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี

มกีิจการของตนเองท่ีมีรายได้

ประจำอยู่แลว้ 

     - 

76 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี

ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

     - 

77 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี

อุปสมบท 

     - 

78 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี

เกณฑ์ทหาร 

     - 

79 เงินเดอืนหรือรายได้ต่อเดือน ของ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญา

ตรท่ีีได้งานทำหรอืประกอบอาชีพ

อิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

     - 

80 ผลการประเมินจากความพึง

พอใจของนายจ้างที่มีต่อ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

     - 



 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

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

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF 

เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

81 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษา

และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพมิพ์

หรือเผยแพร่ 

     - 

82 - ---จำนวนบทความฉบับ

สมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ในลักษณะ

ใดลักษณะหน่ึง  

     - 

83 - ---จำนวนบทความฉบับ

สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

     - 

84 - ---จำนวนบทความฉบับ

สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรอืระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการว่า

ดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัทำเป็น

ประกาศให้ทราบท่ัวไปและ

แจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออก

ประกาศ 

     - 

85 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนุ

สทิธิบัตร 

     - 

86 - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

     - 



 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

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

87 - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี

ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ

สำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน

นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัทำเป็นประกาศให้ทราบ

ท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออก

ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่

ใน Beall's list) หรอืตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

     - 

88 - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี

ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนา

นานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา

ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการว่าดว้ย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

     - 

89 - ---ผลงานท่ีได้รับการจด

สทิธิบัตร 

     - 

90 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ีมี

การเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

     - 

91 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

     - 

92 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี      - 



 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

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

ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

93 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 

     - 

94 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

     - 

95 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ  

     - 

96 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ี

เป็นวงรอบประเมิน) 

     - 

97 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษา

และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพมิพ์

หรือเผยแพร่ 

     - 

98 - ---จำนวนบทความฉบับ

สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  

     - 

99 - ---จำนวนบทความฉบับ

สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรอืระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการว่า

ดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น

ประกาศให้ทราบท่ัวไปและ

     - 



 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

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

แจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออก

ประกาศ 

100 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนุ

สทิธิบัตร 

     - 

101 - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

     - 

102 - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี

ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ

สำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน

นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัทำเป็นประกาศให้ทราบ

ท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วนั  นับแต่วันท่ีออก

ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่

ใน Beall's list) หรอืตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

     - 

103 - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี

ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนา

นานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา

ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการว่าดว้ย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

     - 

104 - ---ผลงานท่ีได้รับการจด      - 



 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

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

สทิธิบัตร 

105 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ีมี

การเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

     - 

106 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

     - 

107 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

     - 

108 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 

     - 

109 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

     - 

110 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ  

     - 

111 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษา

ท่ีเป็นวงรอบประเมนิ) 

     - 

112 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทยีบเท่า (FTES) รวมทุก

หลักสูตร 

     - 

113 - ---ระดับอนุปริญญา      - 

114 - ---ระดับปริญญาตรี      - 

115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต      - 

116 - ---ระดับปริญญาโท      - 

117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง      - 

118 - ---ระดับปริญญาเอก      - 

119 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์จากภายใน

สถาบัน 

                      -  

120 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      -  

121 - ----กลุ่มสาขาวิชา       -  



 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

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

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

122 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                      -  

123 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายนอกสถาบัน 

                      -  

124 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      -  

125 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      -  

126 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                      -  

127 จำนวนอาจารย์ประจำท่ี

ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ) 

     - 

128 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 

129 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 

130 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

131 จำนวนนักวิจัยประจำท่ี

ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ) 

     - 

132 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 

133 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 

134 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

135 จำนวนอาจารย์ประจำท่ีลา

ศึกษาต่อ  

     - 

136 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

     - 

137 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  

     - 



 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

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

138 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

     - 

139 จำนวนนักวิจัยประจำท่ีลาศึกษา

ต่อ 

     - 

140 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

     - 

141 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

     - 

142 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

143 บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

     - 

144 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 

145 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 

146 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

147 บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาตทิี่

ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า

ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ

เป็นประกาศให้ทราบเป็นการ

ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่

     - 



 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

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

ออกประกาศ 

148 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 

149 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 

150 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

151 ผลงานที่ได้รับการจดอนุ

สิทธบิัตร 

     - 

152 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 

153 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 

154 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

155 บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ใน

วารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

     - 

156 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 

157 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 

158 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

159 บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ใน

วารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน

     - 



 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

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

อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้

ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน

นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่

อยู่ใน Beall’s list) หรือตพีิมพ์

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

160 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 

161 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 

162 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

163 บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ใน

วารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาตติามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 

     - 

164 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 

165 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 

166 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

167 ผลงานได้รับการจดสิทธบิัตร      - 

168 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 

169 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 



 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

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

170 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

171 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่

ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

     - 

172 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 

173 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 

174 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

175 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ

องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

ดำเนินการ 

     - 

176 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 

177 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 

178 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

179 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 

     - 

180 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 

181 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 

182 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

183 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่

ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

     - 

184 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 

185 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 



 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

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

186 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

187 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่

ผ่านการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่ง

ทางวชิาการ แต่ไม่ได้นำมา

ขอรับการประเมินตำแหน่งทาง

วิชาการ 

     - 

188 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 

189 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 

190 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

191 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

online 

     - 

192 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 

193 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 

194 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

     - 

195 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับสถาบัน 

     - 

196 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 

197 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 

198 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

199 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

     - 

200 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 



 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร ภาพรวม

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

201 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 

202 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

203 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

     - 

204 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 

205 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 

206 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

207 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

     - 

208 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 

209 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 

210 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

211 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

     - 

212 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     - 

213 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     - 

214 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

สรุปผลตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปกีารศึกษา 2562

ระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปกีารศึกษา 2562

ระดับหลักสูตร 
 

หลักสูตร 

 

ผลการ

ดำเนินงานตาม

เกณฑ์

มาตรฐาน

หลักสูตร 

ผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจำปีการศึกษา 

2561 

ผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจำปีการศึกษา 

2562 

รายชื่อคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ประจำปีการศึกษา 2562 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ

คุณภาพ 

1. …………….…………………….      1. ......ประธานกรรมการ 

2. ..................กรรมการ 

3. ..................กรรมการ 

4. .................เลขานุการ 

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

2. ..................กรรมการ 

3. ..................กรรมการ 

4. .................เลขานุการ 

3. ………………………………….      1. ......ประธานกรรมการ 

2. ..................กรรมการ 

3. ..................กรรมการ 

4. .................เลขานุการ 

4. ...................................      1. ......ประธานกรรมการ 

2. ..................กรรมการ 

3. ..................กรรมการ 

4. .................เลขานุการ 

5. ...................................      1. ......ประธานกรรมการ 

2. ..................กรรมการ 

3. ..................กรรมการ 

4. .................เลขานุการ 

ผลรวม 

- ผ่าน

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

หลักสูตร 

- ไม่ผ่าน

...........

หลักสูตร 

    

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 

........ 

คะแนน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  

ประจำปีการศกึษา 2562 ระดับคณะ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปกีารศึกษา 2562 ระดับคณะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะผู้จัดทำรายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศกึษา 2562 ระดับคณะ 

 
1. …………………………………………………………………. คณบดี 

2. …………………………………………………………………. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. …………………………………………………………………. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4. …………………………………………………………………. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

5. …………………………………………………………………. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

6. …………………………………………………………………. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

7. …………………………………………………………………. หัวหนา้สำนักงาน 

8. …………………………………………………………………. หัวหนา้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

9. …………………………………………………………………. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 

 

 
 


