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คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

ประจ าปีการศึกษา  2556 

 

 



 

คํานาํ 

คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี จัดทาํข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ คณะวิชา 

/ หน่วยงานบริหารทั่วไป ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment  

Report : SAR)  ให้เป็นไปในทศิทางเดียวกนั โดยคู่มือฉบับน้ีได้อธบิายรายละเอยีดทุกส่วนของรายงาน 

นอกจากน้ียังมีตัวอย่างและอธบิายส่วนย่อยเพ่ือให้เกดิความเข้าใจที่ตรงกนั ซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้ได้กบั

การจัดทาํ รายงานการประเมินตนเองทุกระดับ ทั้งคณะวิชา/ ศูนย์ /กอง / สาํนัก 

หน่วยประกนัคุณภาพ กองแผนและพัฒนา จึงได้จัดทาํคู่มือการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สาํหรับ

ผู้ปฏบัิติงานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป 

 

 

 

 

หน่วยประกนัคุณภาพ กองแผนและพัฒนา 
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บทนาํ 

แนวทางการจดัทํารายงานการประเมินตนเอง 

ความจําเป็น 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 

2542แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรา48 กาํหนดให้มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

การศึกษาที่ต้องดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยมีการจัดทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักดั

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนาํไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ

เพ่ือรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

หน่วยประกนัคุณภาพ กองแผนและพัฒนาได้เลง็เหน็ความสาํคัญตามข้อกาํหนดดังกล่าวและ

ประสงค์ให้คณะวิชา / หน่วยงานบริหารทั่วไป /และมหาวิทยาลัยมีแนวปฏบัิติในการดาํเนินงานเร่ืองการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา / การบริหารงานทั่วไปเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึนจึงได้จัดทาํคู่มือการจัดทาํรายงาน

การประเมินตนเอง ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทาง

ที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดทาํรายงานผลดาํเนินงานโครงการ /กจิกรรมของสถานศึกษาและเป็นการ

ประเมินผลการดาํเนินงานในรอบปีที่จะใช้เป็นพ้ืนฐานในการดาํเนินงานปีต่อไปและรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

วตัถุประสงคข์องการจดัทํารายงานการประเมินตนเอง 

1. เพ่ือตรวจสอบระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกยีรติและประเมินคุณภาพการศึกษา / การบริหารงานทั่วไป ดาํเนินงานตาม

องค์ประกอบตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินมาตรฐาน 

2. เพ่ือวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการดาํเนินงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการดาํเนินงานของคณะวิชา / หน่วยงานบริหารทั่วไป / และ

มหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน 

3. เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีโดยแสดงถึงสมัฤทธผิลในการดาํเนินงานและเป็น

ข้อมูลในการวางแผนการดาํเนินงานในปีต่อไป 
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ขั้นตอนจดัทํารายงานการประเมินตนเอง 

1. คณะวิชา / หน่วยงานบริหารทั่วไป / และมหาวิทยาลัย ดาํเนินการจัดทาํรายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรม

ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา / หน่วยงานบริหารทั่วไป / 

มหาวิทยาลัย 

2. คณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา / การบริหารงานทั่วไป ของระดับ

คณะวิชา / หน่วยงานบริหารทั่วไป / มหาวิทยาลัย ดาํเนินการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพตรวจสอบระบบและกลไกการดาํเนินงาน และผลการประเมินตนเองตาม

องค์ประกอบตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนดและตัว

บ่งช้ีอตัลักษณ์ / ตัวบ่งช้ีเฉพาะตามที่คณะวิชา / หน่วยงานบริหารทั่วไป / มหาวิทยาลัย

กาํหนด 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา / การบริหารงานทั่วไป สรุปรายงานผลการ

ประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะวิชา / หน่วยงานบริหารทั่วไป / มหาวิทยาลัย เพ่ือ

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และดาํเนินการเสนอผลการประเมิน ฯ ต่อสาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยสาธารณชน   

รายละเอียดการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

1. ส่วนนาํ 

 1.1 หนา้ปก 

  หน้าปกของรายงานการประเมินตนเองประกอบด้วยข้อความดังน้ี  

(1) พิมพ์ข้อความ “รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report)”

ตามด้วย “ฉบับที่... ของ” ตามด้วย ช่ือของคณะวิชา / หน่วยงานที่เป็นผู้จัดทาํรายงานการประเมินตนเอง

ฉบับน้ี 

(2) พิมพ์ข้อความ “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ ปีการศึกษา 2556 

และตามด้วยรอบระยะเวลาที่รายงานผลการดาํเนินงาน” 

(3) ส่วนท้ายของหน้าปกพิมพ์ข้อความ  “เพ่ือรองรับการประเมินคุณ ภาพ

ภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและ “วันเดือนปี” ที่ คณะวิชา / หน่วยงานจัดทาํรายงานฉบับน้ี 
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1.2 คํานาํ 

คาํนาํหมายถึงวัตถุประสงค์ และความสาํคัญประกนัคุณภาพการศึกษา / การ

บริหารงานทั่วไป ซ่ึงในส่วนของคาํนาํควรประกอบด้วยรายละเอยีดดังน้ี 

• การเขียนรายงานการประเมินตนเองฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไรเช่นเพ่ือ

รับการประเมินจากสถาบันเพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานหรือผลการ

ปฏบัิติงาน 

• การดาํเนินงานหรือผลการปฏบัิติงานที่รายงานเป็นช่วงเวลาใดเช่นปี

การศึกษา/ภาคการศึกษาใดระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสดุของการรายงาน 

• องค์ประกอบที่หน่วยงานดาํเนินงานประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง 

• รายละเอยีดอื่นๆเช่นหน่วยงานมีระบบประกนัคุณภาพ  ISO, การจัดทาํ

รายงานการประเมินตนเองฉบับดังกล่าวกาํหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ

จัดทาํหรือจากผลการประเมินคุณภาพคร้ังที่ผ่านมาหน่วยงานได้ดาํเนินการ

ปรับปรุงหรือกาํหนดแนวทางพัฒนาเรียบร้อยแล้วเป็นต้น 

• ผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม ได้แก่ 

 รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน :อธกิารบดี 

 รายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา : คณบดี  

 รายงานการประเมินตนเองระดับศูนย์ / กอง / สาํนัก  : ผู้อาํนวยการ 

ศูนย์ / กอง / สาํนัก 

 รายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา : หัวหน้าสาขาวิชา 

 รายงานการประเมินตนเองระดับแผนก / หน่วย : หัวหน้า แผนก  / 

หน่วย 

1.3 สารบญั  

สารบัญ หมายถึง รายละเอยีด/รายช่ือของเร่ืองที่หน่วยงานได้จัดทาํ ไว้ในรายงาน

การประเมินตนเองฉบับน้ี ซ่ึงสถาบันกาํหนดให้มีข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ซ่ึงสามารถศึกษารายละเอยีดได้ตาม

ตัวอย่าง 
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2. ส่วนเนื้ อหา  

2.1 ขอ้มูลเบื้ องตน้เกีย่วกบัหน่วยงาน  

ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกบัคณะวิชา / หน่วยงาน หมายถึง รายละเอยีดเกี่ยวกบัคณะ

วิชา / หน่วยงานที่รับการประเมินฯ เพ่ือเป็นการแสดงถึงความเป็นมาของคณะวิชา / หน่วยงาน ต้ังแต่เร่ิม

จัดตั้งจนถึงปัจจุบันโดยสงัเขป ข้อมูลดังกล่าวอาจจะประกอบด้วย  

• ประวัติความเป็นมา  

• วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  

• ภารกจิและหน้าที่นโยบาย แผนงาน  

• การบริหารจัดการ  

• นโยบายด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา  

• จาํนวนอาจารย์ จาํนวนบุคลากร และจาํนวนนักศึกษา 

• รวมถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณเงินรายได้ สถานที่ตั้ง เป็น

ต้น 

นอกจา กน้ีควรจัดทาํ แผนภมิูการบริหารและแผนภมิูโครงสร้างของ คณะวิชา / 

หน่วยงาน  แผนก / สาขาวิชา ไว้อย่างชัดเจน 

2.2 ผลการดําเนนิงานตามองคป์ระกอบคุณภาพ  

ผลการดาํเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ หมายถึง การนาํเสนอผลการ

ดาํเนินงานของคณะวิชา / หน่วยงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยการนาํเสนอให้เรียงตามองค์ประกอบตัว

บ่งช้ีคุณภาพตามที่สถาบันกาํหนด 

การนาํเสนอผลการดาํเนินงานให้แสดงในรูปแบบตารางตามที่กาํหนด แบ่งเป็น 4

คอลัมภ์ ดังน้ี 

(1) องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี เกณฑก์ารประเมิน ให้เป็นไปตามที่สถาบันกาํหนด 

(2) ผลการดาํเนินงานเป็นการนาํเสนอสรุปผลการดาํ เนินงานหรือผลการ

ปฏบัิติงานในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งน้ีการนาํเสนอจะต้องสอดคล้องกบัเกณฑก์ารประเมิน กล่าวคือ ระบุให้

ชัดเจนว่าหน่วยงานได้ปฏบัิติงานตามตัวบ่งช้ีน้ันๆ โดยวิธใีด อย่างไร ใครดาํเนินงาน ผลเป็นอย่างไรและ

การอ้างองิเอกสารหลักฐานตามผลการดาํเนินงาน เป็นต้น 

(3) ผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งช้ี รวมทั้งผลการประเมินของคณะกรรมการ

ประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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(4) จุดแขง็-แนวทางเสริมจุดแขง็, จุดอ่อน–แนวทางการพัฒนา การวิเคราะห์จุด

แขง็, จุดอ่อน และนาํเสนอแนวทางที่จะดาํเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพต่อไป หน่วยงานควรสรุปเพ่ือให้เหน็

ชัดเจนถึงจุดแขง็ จุดอ่อน และแนวทางในการดาํเนินงานต่อจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ

ดาํเนินการ ระยะเวลาเร่ิมต้น และสิ้นสดุ เป็นต้นในกรณีที่หน่วยงานไม่ได้ดาํเนินการในตัวบ่งช้ีใดให้ระบุให้

ชัดเจนว่า ในรอบปีที่ผ่านมาไม่ได้ดาํเนินการและไม่ต้องนาํมาคาํนวณรวมกบัผลการประเมินใน

องค์ประกอบน้ัน ๆ 

(5 ) สรุปผลการประเมินตนเอ งตามองค์ประกอบ ซ่ึงหน่วยงานจะต้องนาํเสนอ

แยกตามตัวบ่งช้ีรวมทั้งสรุปผลค่าเฉล่ียรวมทั้งหมดของแต่ละองค์ประกอบ 

2.3 สรุปผลการประเมินตนเอง ในภาพรวม 

สรุปผลการประเมินตนเอง หมายถึง ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ซ่ึง

หน่วยงานจะต้องนาํเสนอแยกตัวบ่งช้ี  และตามองค์ประกอบ รวมทั้งสรุปผลเฉล่ียรายองค์ประกอบและ

ค่าเฉล่ียรวมทั้งหมด โดยมีวิธกีารคาํนวณ ดังน้ี 

 ค่าเฉล่ียรายองค์ประกอบ = ผลรวมคะแนนของตัวบ่งช้ีทุกตัวในองค์ประกอบ

น้ันหารด้วยจาํนวนตัวบ่งช้ีทั้งหมดที่ใช้ในองค์ประกอบ 

 ค่าเฉล่ียรวมผลการประเมินภาพรวม = ผลรวมคะแนนของตัวบ่งช้ีทุกตัวหาร

ด้วยจาํนวนตัวบ่งช้ีที่หน่วยงานใช้ในทุกองค์ประกอบ 

3. ภาคผนวก 

 



 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

รูปแบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)   

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 :หนา้ 6 

 

 

 

 

รายงานประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report) 

ฉบบัที ่  

ของ 

 

 

ช่ือคณะหรือช่ือหน่วยงาน       

 

 

 

 

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ปีการศึกษา๒๕๕๖ 

 

(วนัที่๑มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๖  ถงึวนัที่๓๑พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๕๗) 

เพือ่รองรบัการประเมินคุณภาพภายในระดบัมหาวิทยาลยั 

 

วนัทีมิ่ถุนายน๒๕๕๗ 

(ระบุวนัทีจ่ดัทํา SAR เสร็จสมบูรณ)์ 



คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 : หนา้ 7 

คํานาํ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรตเิป็นสถาบนัอดุมศึกษาที่ให้ความสาํคญัต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา โดยได้เลง็เหน็ว่าการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกจิกรรมที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างดี

ย่ิง  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มรีะบบการปร ะกนัคุณภาพการศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 และมนีโยบายสนับสนุน

ให้ทุกหน่วยงานมรีะบบการประกนัคุณภาพที่สอดคล้องกบัระบบการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งทุกหน่วยงานได้

ให้ความร่วมมอืในการพัฒนาคุณภาพเป็นอย่างด ี  

สาํหรับในปีการศึกษา  2556 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพโดยกาํหนดตาม                

องคป์ระกอบคุณภาพและตวับ่งชี้ ของสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา(สกอ.)จาํนวน  ตวับ่งชี้ ของสาํนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา  จาํนวนตวับ่งชี้  ตวับ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นตวับ่งชี้ที่สอดคล้อง

กบัอตัลักษณข์องมหาวิทยาลัยจาํนวนตวับ่งชี้  รวม   องคป์ระกอบ จาํนวน ตวับ่งชี้  และใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรตเิป็นสถาบนัที่อยู่ในกลุ่ม ข 

สถาบนัที่เน้นระดบัปริญญาตรีรายงานประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ฉบบันี้นับว่าเป็นฉบบัที่  เป็นการ

รวบรวมข้อมูลหลังการดาํเนินการตามองคป์ระกอบคุณภาพ  องคป์ระกอบ ในปีการศึกษา 2556(วันที่ 1 

เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2556ถงึ วันที่ 31 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2557) ซึ่งเนื้อหาของรายงานประเมนิตนเองฉบบันี้  ได้

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื  

ส่วนที่  1 บทนาํ เป็นรายละเอยีดและข้อมูลเกี่ยวกบั คณะวิชา / สาขาวิชา / หน่วยงาน /แผนก

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ

ส่วนที่  2ผลการดาํเนินการตามองคป์ระกอบคุณภาพและเกณฑป์ระเมนิคุณภาพระดบัมหาวิทยาลัยซึ่ง

ประกอบด้วย องคป์ระกอบคุณภาพ  ตวับ่งชี้ คุณภาพ ผลการดาํเนินการตามตวับ่งชี้ คุณภาพและผลการประเมนิ

คุณภาพตนเองตามเกณฑ ์ประเมนิคุณภาพรายตวับ่งชี้   ตวับ่งชี้  และผลการประเมนิคุณภาพ รายองคป์ระกอบ 

มหาวิทยาลัยตระหนักว่าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่หลักของสถาบนัที่จะต้องมกีาร

ปรับปรงุอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถเพ่ือผลิตบณัฑติที่มคุีณภาพออกไปรับใช้สงัคมและประเทศชาต ิมหาวิทยาลัยจึงยินดี

เป็นอย่างย่ิงที่จะได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาเพ่ือนาํมาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

(     ) 

หัวหน้าสาขาวิชา / หัวหน้าแผนก / คณบด ี/ ผู้อาํนวยการ 

/อธกิารบดมีหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ
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 สารบญั  

เร่ือง  หนา้ 

บทสรุปผูบ้ริหาร   

ส่วนที่ 1 บทนาํ  

ส่วนที่ 2  ผลการดาํเนินการตามองคป์ระกอบคุณภาพ ตวับ่งชี้ คุณภาพและเกณฑป์ระเมนิ

คุณภาพ 

 

องคป์ระกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงคแ์ละแผนดาํเนินการ  

องคป์ระกอบที่ 2 การผลิตบณัฑติ  

องคป์ระกอบที่ 3 กจิกรรมพัฒนานักศึกษา   

องคป์ระกอบที่ 4 การวิจัย  

องคป์ระกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม  

องคป์ระกอบที่ 6 การทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม  

องคป์ระกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ  

องคป์ระกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  

องคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  

องคป์ระกอบที่ 10 นโยบายสถานศึกษา 3 ด ี  
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บทสรุปผูบ้ริหาร 

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรตเิป็นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน  ที่จัดตั้งขึ้นจากอดุมการณข์อง          

มูลนิธฮ่ัิวเคี้ยวป่อเตก็เซี่ยงตึ๊ง  ที่มนีโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กบัเยาวชน       

ของชาต ิโดยมพัีฒนาการในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็น 3 ระยะ คอื เร่ิมจากปี พ.ศ. 2484 จัดตั้งเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์

อนามยัโรงพยาบาลหัวเฉียว พัฒนามาเป็นวิทยาลัยหัวเฉียวในปี พ.ศ. 2525   และยกวิทยฐานะมาเป็นสถาบนัอดุมศึกษา

ระดบัมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2535 โดยได้รับนามพระราชทานว่า “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ ” โดยปัจจุบนั

มหาวิทยาลัยม ี13 คณะวิชา ได้เปิดการเรียนการสอนรวม 49 หลักสตูรทั้งในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท  ใน 4 กลุ่ม

สาขาวิชา ได้แก่  

• กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ  ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะกายภาพบาํบดั  คณะเทคนิค

การแพทย์ คณะเภสชัศาสตร์  คณะสาธารณสขุศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  และคณะการแพทย์แผน

จีน   

• กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

• กลุ่มบริหารธรุกจิ ได้แก่ คณะบริหารธรุกจิ   

• กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้แก่ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดกิารสงัคม คณะ

ศิลปศาสตร์ คณะนิตศิาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 

ในปี พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิมนีักศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 1x,xxx  คน 

และระดบัปริญญาโท  xxx คน มอีาจารย์รวม  xxx คน เจ้าหน้าที่  xx คน มผู้ีสาํเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา  

2556  จาํนวน  x,xxx  คน และมผีลการดาํเนินการตามองคป์ระกอบคุณภาพ  ทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ  ดงันี้  

องคป์ระกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยได้มกีารจัดทาํแผนกลยุทธท์ี่สอดคล้องกบันโยบายของมูลนิธปิอเตก็ตึ้งและสภามหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ  โดยการมส่ีวนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกบัปรัชญา  ปณธิาน         

ของสถาบนั  สอดคล้องกบัจุดเน้นของสถาบนั  ครอบคลุมการศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบบัที่ 2(พ.ศ.2551-2565)       

และแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอดุมศึกษา ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) โดยมกีารถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดบัสถาบนั

ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  มกีระบวนการแปลงแผนกลยุทธไ์ปเป็นแผน ปฏบิตัิการประจาํปี  และดาํเนินการตามพันธกจิ      

4 ด้าน คอื ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทางวิชาการ  และการทาํนุบาํรงุศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งนี้ ได้มกีาร

ตดิตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี้ ของแผนปฎบิตักิารประจาํปี อย่างน้อยปีละ xx คร้ัง และรายงานต่อผู้บริหารและสภา

มหาวิทยาลัย การกาํหนดตวับ่งชี้ เพ่ือวัดความสาํเรจ็ทั้งสิ้น xx ตวัชี้ วัด ซึ่งดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมาย xx ตวัชี้ วัดคดิเป็น

ร้อยละ xx และมกีารนาํผลการประเมนิและพิจารณาข้อคดิเหน็ตลอดจนข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรงุ

แผนปฎบิตักิารในปีต่อไป 
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องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนรวม  49 หลักสตูร ทั้งในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทตรีครอบคลุม   

ในศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สขุภาพ บริหารธรุกจิ มนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์โดยมรีะบบและกลไก   

ในการพัฒนาและบริหารหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา         

มกีระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคญัในทุกหลักสตูร ทั้งนี้ มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามรู้และทกัษะที่นาํไปใช้

ในการปฏบิตังิานจริง  โดยได้รับความร่วมมอืจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้รู้ในชุมชนมส่ีวนร่วม  มหาวิทยาลัยมอีาจารย์คุณวุฒิ

ปริญญาเอก ร้อยละ xx.xx โดยมผู้ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการร้อยละ xx.xx 

มหาวิทยาลัยได้ผลิตบณัฑติระดบัปริญญาตรี ได้งานทาํและประกอบอาชีพอสิระคดิเป็นร้อยละ  xx.xx จาก

ผู้ตอบแบบสาํรวจ  และบณัฑติได้รับการประเมนิความพึงพอใจโดยของผู้ใช้บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาตเิท่ากบั x.xx 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา 

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้มจีัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพในส่วน

ที่ดาํเนินการโดยมหาวิทยาลัย   และคณะวิชาจาํนวน  xxx โครงการ / กจิกรรม  มกีารจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา           

โดยสโมสรนักศึกษา และระดบัคณะวิชา  มกีารส่งเสริมและดาํเนินการกจิกรรมนักศึกษาครบทุกประเภท  ได้แก่  กจิกรรม

วิชาการ  กจิกรรมกฬีาและการส่งเสริมสขุภาพ  กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  กจิกรรมนันทนาการ      

และกจิกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   มกีารแจ้งข่าวสารและจัดกจิกรรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าเป็นระยะ ๆ  นอกจากนี้

มหาวิทยาลัยยังมกีารส่งเสริมให้ความรู้นักศึกษาในด้านการประกนัคุณภาพ  โดยการจัดอบรมให้ความรู้  มกีารสร้าง

เครือข่ายระหว่างสถาบนัอื่นเพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียนรู้ในงานด้านประกนัคุณภาพ 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 

มหาวิทยาลัยมรีะบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  มกีารมอบหมายให้

คณะวิชาดาํเนินการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยและตาํรา มโีครงการส่งเสริมงานวิจัยและบทความวิชาการ มกีารประชาสมัพันธ์

เผยแพร่แหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบนั เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าและสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  มรีะบบการ

บริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์มนีโยบายและการสนับสนุนให้อาจารย์มส่ีวนร่วมกบัองคก์รภายนอก

ในทุกระดบัคอื ระดบัระหว่างคณะฯ ระหว่างสถาบนัการศึกษา ระดบัชาต ิระดบัสภาวิชาชีพ และระดบัองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น มกีารบูรณาการงานผลงานวิจัยหรือการศึกษาอสิระมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนทั้งในระดบัปริญญาโท    

และตรี จึงเป็นการต่อยอดองคค์วามรู้ มกีารจัดสรรทุนอดุหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ตามอตัลักษณข์องมหาวิทยาลัย

เป็นจาํนวนเงิน  ประมาณ xx ล้านบาท ในปีการศึกษา  2556 มกีารเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการหรือตพิีมพ์

เผยแพร่ในวารสารระดบัชาตหิรือนานาชาตจิาํนวน xx เร่ือง มหาวิทยาลัยได้รับทุนอดุหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคเ์ป็น

เงินจาํนวนทั้งสิ้น xx,xxx,xxx.xx บาท  
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ มรีะบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สงัคม  ด้วยการกาํหนดเป็น

นโยบาย  และกาํหนดให้งานบริการวิชาการแก่สงัคมเป็นพันธกจิที่  5 ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  5 ปี                   

พ.ศ. 255x - 255x และใช้แผนนี้ เป็นแผนแม่บทแก่คณะวิชาศูนย์สาํนักนาํไปเป็นแนวทางกาํหนดแผนกลยุทธแ์ละ

แผนปฏบิตักิารประจาํปี โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการประจาํคณะทาํหน้าที่วางแผน ดาํเนินการ ประเมนิผล 

และนาํผลการประเมนิมาปรับปรงุการดาํเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สงัคมอย่างต่อเนื่อง  ปีการศึกษา  2556 ทุกคณะ

วิชามแีผนปฏบิตักิารด้านบริการวิชาการที่ชัดเจน  มกีารบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน        

การวิจัย พร้อมทั้งทาํการประเมนิผลการบูรณาการงานบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนการวิจัยมาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรงุการดาํเนินงานระหว่างปีการศึกษาและในปีการศึกษา 2557 

กระบวนการบริการวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ  มอบหมายให้

คณะวิชาจัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญและบริบทของคณะวิชา  ผลการดาํเนินงานในปีการศึกษา  2556 คณะวิชา

ดาํเนินการสาํรวจความต้องการจาํเป็นของกลุ่มเป้าหมายของตนเองก่อนการวางแผนและดาํเนินโครงการบริการวิชาการ

ตามจุดเน้นของคณะวิชา  ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้มเีครือข่ายความร่วมมอืด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความเข้มแขง็ขององคชุ์มชนโดยเฉพาะอย่างย่ิงชุมชนล้อมรอบมหาวิทยาลัย  และองคก์รปฏบิตัแิละองคก์ร

วิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนกระจายอยู่ในทุคณะวิชา ทุกคณะวิชาได้เรียนรู้ผลการดาํเนินงานจากการประเมนิผลประโยชน์

และผลกระทบของบริการวิชาการต่อสงัคมและเกดิความต่อเนื่องด้วยการนาํผลการประเมนิมาปรับปรงุการดาํเนินงานและ

วางแนวทางในการดาํเนินงานในปีการศึกษา 2556 เกดิเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายในคณะวิชา ระหว่างคณะวิชา  ชุมชน 

องคก์ร และผู้มส่ีวนได้เสยีจากกจิกรรมและโครงการบริการวิชาการ  รวมถงึการเผยแพร่สู่สาธารณทั้งในรปูแบบเอกสาร

และการสื่อสารผ่าน website ของคณะวิชา  และมหาวิทยาลัย 

องคป์ระกอบท่ี 6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

มหาวิทยาลัยมรีะบบและกลไกการทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม  และดาํเนินการตามระบบที่กาํหนดไว้

อย่างชัดเจนในแผนกลยุทธข์องมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ  พ.ศ. 255x – 255x โดยให้คณะวิชาและสโมสร

นักศึกษากาํหนดพันธกจิด้านทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนปฏบิตังิานของหน่วยงาน  และศูนย์วัฒนธรรมโดยมี

วัตถุประสงคใ์ห้เป็นหน่วยงานหลักที่ปฏบิตัภิารกจิด้านทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม  และแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดาํเนินงานศูนย์วัฒนธรรม เพ่ือกาํหนดแนวทางและนโยบายในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้

ศูนย์วัฒนธรรมนาํมาจัดทาํเป็นแผนปฏบิตังิานประจาํปี  โดยมงีบประมาณดาํเนินการบางส่วนจากหน่วยงานราชการ      

และงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพ่ือการจัดกจิกรรมโครงการ มกีารกาํหนดผู้รับผดิชอบกจิกรรมโครงการ   มกีารกาํหนด

ตวับ่งชี้ ค่าเป้าหมายเพ่ือวัดความสาํเรจ็ของกจิกรรมโครงการ  และมกีารประเมนิผลเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ        

คณะกรรมดาํเนินงานศูนย์วัฒนธรรมและในระดบัมหาวิทยาลัยต่อไป  

มหาวิทยาลัยมกีารเผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนทั้ง

ภายในมหาวิทยาลัย  และในระดบัชุมชนท้องถิ่น  ระดบัภมูภิาค  ระดบัชาติ  และในปีการศึกษา  2556 มหาวิทยาลัย       
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บูรณาการงานด้านทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียนการสอนจาํนวน  xx รายวิชา  โดยกาํหนดอาจารย์

ผู้สอนจัดแผนการสอนที่มกีารบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกบัการเรียนการสอน และนาํผลการดาํเนินงานรายงานในการ

รายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา  และจัดทาํรายงานการประเมนิผลความสาํเรจ็ของการบูรณาการงานด้านการทาํนุ

บาํรงุศิลปะและวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งมกีารบูรณาการงานด้านกบักจิกรรมโครงการของนักศึกษา

จาํนวน xxx กจิกรรมโครงการ  โดยจัดทาํโครงการตามกระบวนการ  P D C A ที่มกีระบวนการและขั้นตอนการบูรณาการ

ศิลปะและวัฒนธรรม มกีารกาํหนดผู้รับผดิชอบโครงการ มกีารกาํหนดตวัชี้ วัดความสาํเรจ็ของโครงการ  จัดทาํรายงานการ

ประเมนิผลความสาํเรจ็ของการบูรณาการงานด้านการทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรมกบักจิกรรมนักศึกษา 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 

มหาวิทยาลัย มคีณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการกาํหนดทศิทาง  ยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบนั  

โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  มกีระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ  โปร่งใส ตรวจสอบได้  มกีาร

ดาํเนินการจัดการความรู้ในองคก์รโดยเฉพาะในระดบัคณะวิชา มรีะบบและ กลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการ

ส่งเสริมสมรรถนะในการปฏบิตังิาน มรีะบบสวัสดกิารและส่งเสริมสขุภาพที่ดี และสนับสนุนให้บุคลากรที่มสีมรรถภาพสงู

ให้มโีอกาสประสบความสาํเรจ็และก้าวหน้าในอาชีพ  ในการบริหารมกีารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอและมกีารนาํความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไป 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยมแีผนกลยุทธท์างการเงินและมแีนวทางในการจัดหาทรัพยากรและวางแผนการใช้อย่างมี

ประสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพ่ือตรวจสอบการปฏบิตังิานเพ่ือให้มี

ข้อมูลนาํมาวางแผนและตดัสนิใจ 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมรีะบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในมาตั้งแต่ปีการศึกษา  2556 และดาํเนินการมา

อย่างต่อเนื่อง  โดยใช้ระบบ  I P O เป็นระบบในการประกนัคุณภาพ  และมกีารให้ความรู้การประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา

เพ่ือนาํไปใช้กบัการดาํเนินกจิกรรมนักศึกษา  และมกีจิกรรมให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีมส่ีวนร่วมในระบบการประกนัคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยผ่านการประเมนิการให้บริการในกจิกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 

องคป์ระกอบท่ี 10 นโยบายสถานศึกษา 3 D 

มหาวิทยาลัย ได้มกีารวางแผนพัฒนานักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา  3 ดี (3D) โดยส่งเสริมสนับสนุนทั้ง

ทรัพยากร สิ่งอาํนวยความสะดวก และบุคลากรเพ่ือให้เกดิการจัดกจิกรรมเรียนรู้  และจัดกจิกรรมด้านประชาธปิไตย  ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม  และต้านภมูคุ้ิมกนัภัยจากยาเสพตดิ  นอกจากนี้ ยังได้มกีารให้ความรู้และทกัษะปฏบิตังิาน  เพ่ือการ

พัฒนาสถานศึกษา 3 ด ีอย่างมคุีณภาพ ในปีการศึกษา  2555 มกีารจัดกจิกรรมตามแนวนโยบายสถานศึกษา  3 ดี (3D) 

จาํนวน 27 โครงการ/กจิกรรมโดยให้ความร่วมมอืกบัทุกฝ่ายในการดาํเนินงานไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกสถาบนั  

ตลอดจนตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานเพ่ือให้นักศึกษาเกดิคุณลักษณะที่ด ีเป็นไปตามมาตรฐาน 3 ด ี(3D) 
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 

ตวับ่งช้ี 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดําเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) x.xx 

๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบนัให้เกดิอตัลักษณ ์(สมศ.) (ตวับ่งชี้ ระดบัมหาวิทยาลัย) x.xx 

๑๖.๒ ผลการพัฒนาบณัฑติตามอตัลีกษณ ์(สมศ.) (ตวับ่งชี้ ระดบัมหาวิทยาลัย) x.xx 

๑๗ 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณข์องสถาบนั (สมศ.) 

(ตวับ่งชี้ ระดบัมหาวิทยาลัย) 
x.xx 

ค่าเฉลีย่องคป์ระกอบท่ี 1 x.xx 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร (สกอ.) x.xx 

2.2 อาจารย์ประจาํที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) x.xx 

2.3 อาจารย์ประจาํที่ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) x.xx 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) x.xx 

2.5 ห้องสมุด อปุกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.) 
รอผลจาก

มหาวิทยาลัย 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) x.xx 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธผิลการเรียนตามคุณลักษณะของบณัฑติ (สกอ.) x.xx 

2.8 ระดบัความสาํเรจ็ของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กบันักศึกษา (สกอ.) x.xx 

๑ บณัฑติปริญญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน ๑ ปี (สมศ.) x.xx 

๒ 
คุณภาพของบณัฑติปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอดุมศึกษา

แห่งชาต ิ(สมศ.) 
x.xx 

๓ ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทที่ได้รับการตพิีมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.) x.xx 

๑๔ การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.) x.xx 

ค่าเฉลีย่องคป์ระกอบท่ี 2 x.xx* 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.) x.xx 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา (สกอ.) x.xx 

3.3.1 มรีะบบและกลไกในการส่งเสริมกจิกรรม 7ส ให้กบันักศึกษา (IQA) x.xx 

ค่าเฉลีย่องคป์ระกอบท่ี 3 x.xx 
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ตวับ่งช้ี 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรองานสร้างสรรค ์(สกอ.) x.xx 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ.) x.xx 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ 

( ) 
x.xx 

๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตพิีมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.) x.xx 

๖ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นาํไปใช้ประโยชน ์(สมศ.) x.xx 

๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) x.xx 

ค่าเฉลีย่องคป์ระกอบท่ี 4 x.xx 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม (สกอ.) x.xx 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ.) x.xx 

๘ 
ผลการนาํความรู้และประสบการณจ์ากการให้บริการทางวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.) 
x.xx 

๙ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรืองคก์รภายนอก (สมศ.) x.xx 

ค่าเฉลีย่องคป์ระกอบท่ี 5 x.xx 

องคป์ระกอบท่ี 6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) x.xx 

๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) x.xx 

๑๑ การพัฒนาสนุทรียภาพในมติทิางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) x.xx 

ค่าเฉลีย่องคป์ระกอบท่ี 6 x.xx 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 

7.1 ภาวะผู้นาํของคณะกรรมการวิชาการคณะและผู้บริหารทุกระดบัของคณะวิชา (สกอ.) x.xx 

7.2 การพัฒนาคณะวิชาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้  (สกอ.) x.xx 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตดัสนิใจ (สกอ.) 
รอผลจาก

มหาวิทยาลัย 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.) x.xx 

๑๒ การปฏบิตัติามหน้าที่ของสภาสถาบนั (สมศ.) (ตวับ่งชี้ ระดบัมหาวิทยาลัย) x.xx 

๑๓ การปฏบิตัติามหน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั (สมศ.) x.xx 

ค่าเฉลีย่องคป์ระกอบท่ี 7 x.xx** 
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ตวับ่งช้ี 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 
รอผลจาก

มหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลีย่องคป์ระกอบท่ี 8 x.xx*** 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) x.xx 

๑๕ ผลการประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสงักดั (สมศ.) x.xx 

ค่าเฉลีย่องคป์ระกอบท่ี 9 x.xx 

 

 

 

 

ค่าเฉลีย่รวม (ตวับ่งช้ีของสกอ.+ตวับ่งช้ีของสมศ.+ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ/์ตวับ่งช้ีเฉพาะ)  x.xx**** 

ค่าเฉลีย่รวม (เฉพาะตวับ่งช้ีของสกอ.) x.xx**** 

ค่าเฉลีย่รวม (เฉพาะตวับ่งช้ีของสมศ.) x.xx 

หมายเหตุ 

1. *      หมายถงึ ค่าเฉล่ียรวมที่ยังไม่คาํนวณตวับ่งชี้ที่ 2.5 เนื่องจากเป็นตวับ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยรับผดิชอบ 

2. **     หมายถงึ ค่าเฉล่ียรวมที่ยังไม่คาํนวณตวับ่งชี้ที่ 7.3 เนื่องจากเป็นตวับ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยรับผดิชอบ 

3. ***    หมายถงึ ค่าเฉล่ียรวมที่ยังไม่คาํนวณตวับ่งชี้ที่ 8.1 เนื่องจากเป็นตวับ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยรับผดิชอบ 

4. ****  หมายถงึ ค่าเฉล่ียรวมที่ยังไม่คาํนวณตวับ่งชี้ที่ 2.5, 7.3, และ 8.1 เนื่องจากเป็นตวับ่งชี้ที่มหาวิทยาลัย

รับผดิชอบ 

5. กรณทีี่คณะวิชามตีวับ่งชี้อตัลักษณห์รือหน่วยงานมตีวับ่งชี้ เฉพาะ ให้ระบุตวับ่งชี้ดงักล่าวต่อท้ายในตวับ่งชี้ ของสกอ. ซึ่ง

ให้ระบุเป็นตวัเลข 3 ตวั ยกตวัอย่างเช่น  

 - ตวับ่งชี้อตัลักษณ/์เฉพาะที่ 1.2.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้สกอ.ที่ 1.1  

 - ตวับ่งชี้อตัลักษณ/์เฉพาะที่ 2.9.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้สกอ.ที่ 2.8  

 - ตวับ่งชี้อตัลักษณ/์เฉพาะที่ 3.4.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้ที่ 3.3.1  

 - ตวับ่งชี้อตัลักษณ/์เฉพาะที่ 4.4.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้สกอ.ที่ 4.3  

 - ตวับ่งชี้อตัลักษณ/์เฉพาะที่ 5.3.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้สกอ.ที่ 5.2  

 - ตวับ่งชี้อตัลักษณ/์เฉพาะที่ 6.2.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้สกอ.ที่ 6.1  

 - ตวับ่งชี้อตัลักษณท์ี่ 7.5.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้สกอ.ที่ 7.4  (เฉพาะคณะวิชา) 

 - ตวับ่งชี้ เฉพาะที่ 7.13.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้ที่ 7.12  (เฉพาะหน่วยงาน) 

 - ตวับ่งชี้อตัลักษณ/์เฉพาะที่ 8.2.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้สกอ.ที่ 8.1  

 - ตวับ่งชี้อตัลักษณ/์เฉพาะที่ 9.2.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้สกอ.ที่ 9.1  
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รายนามคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา/การบริหารงานทั่วไป ชื่อคณะวิชา/หน่วยงาน    

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

 

รายนามคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษา/การบริหารงานทั่วไป ชื่อคณะวิชา/หน่วยงาน    

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

เจ้าหน้าที่ประกนัคุณภาพการศึกษา/การบริหารงานทั่วไป ชื่อคณะวิชา/หน่วยงาน    

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            
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บทสรุปผูบ้ริหาร 

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรตเิป็นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน  ที่จัดตั้งขึ้นจากอดุมการณข์อง          

มูลนิธฮ่ัิวเคี้ยวป่อเตก็เซี่ยงตึ๊ง  ที่มนีโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กบัเยาวชน       

ของชาต ิโดยมพัีฒนาการในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็น 3 ระยะ คอื เร่ิมจากปี พ.ศ. 2484 จัดตั้งเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์

อนามยัโรงพยาบาลหัวเฉียว พัฒนามาเป็นวิทยาลัยหัวเฉียวในปี พ.ศ. 2525   และยกวิทยฐานะมาเป็นสถาบนัอดุมศึกษา

ระดบัมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2535 โดยได้รับนามพระราชทานว่า “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ ” โดยปัจจุบนั

มหาวิทยาลัยม ี13 คณะวิชา ได้เปิดการเรียนการสอนรวม 49 หลักสตูรทั้งในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท  ใน 4 กลุ่ม

สาขาวิชา ได้แก่  

• กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ  ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะกายภาพบาํบดั  คณะเทคนิค

การแพทย์ คณะเภสชัศาสตร์  คณะสาธารณสขุศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  และคณะการแพทย์แผน

จีน   

• กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

• กลุ่มบริหารธรุกจิ ได้แก่ คณะบริหารธรุกจิ   

• กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้แก่ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดกิารสงัคม คณะ

ศิลปศาสตร์ คณะนิตศิาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 

ในปี พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิมนีักศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 1x,xxx  คน 

และระดบัปริญญาโท  xxx คน มอีาจารย์รวม  xxx คน เจ้าหน้าที่  xx คน มผู้ีสาํเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา  

2556  จาํนวน  x,xxx  คน และมผีลการดาํเนินการตามองคป์ระกอบคุณภาพ  ทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ  ดงันี้  

องคป์ระกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยได้มกีารจัดทาํแผนกลยุทธท์ี่สอดคล้องกบันโยบายของมูลนิธปิอเตก็ตึ้งและสภามหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ  โดยการมส่ีวนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกบัปรัชญา  ปณธิาน         

ของสถาบนั  สอดคล้องกบัจุดเน้นของสถาบนั  ครอบคลุมการศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบบัที่ 2(พ.ศ.2551-2565)       

และแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอดุมศึกษา ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) โดยมกีารถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดบัสถาบนั

ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  มกีระบวนการแปลงแผนกลยุทธไ์ปเป็นแผน ปฏบิตัิการประจาํปี  และดาํเนินการตามพันธกจิ      

4 ด้าน คอื ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทางวิชาการ  และการทาํนุบาํรงุศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งนี้ ได้มกีาร

ตดิตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี้ ของแผนปฎบิตักิารประจาํปี อย่างน้อยปีละ xx คร้ัง และรายงานต่อผู้บริหารและสภา

มหาวิทยาลัย การกาํหนดตวับ่งชี้ เพ่ือวัดความสาํเรจ็ทั้งสิ้น xx ตวัชี้ วัด ซึ่งดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมาย xx ตวัชี้ วัดคดิเป็น

ร้อยละ xx และมกีารนาํผลการประเมนิและพิจารณาข้อคดิเหน็ตลอดจนข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรงุ

แผนปฎบิตักิารในปีต่อไป 
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องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนรวม  49 หลักสตูร ทั้งในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทตรีครอบคลุม   

ในศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สขุภาพ บริหารธรุกจิ มนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์โดยมรีะบบและกลไก   

ในการพัฒนาและบริหารหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา         

มกีระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคญัในทุกหลักสตูร ทั้งนี้ มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามรู้และทกัษะที่นาํไปใช้

ในการปฏบิตังิานจริง  โดยได้รับความร่วมมอืจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้รู้ในชุมชนมส่ีวนร่วม  มหาวิทยาลัยมอีาจารย์คุณวุฒิ

ปริญญาเอก ร้อยละ xx.xx โดยมผู้ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการร้อยละ xx.xx 

มหาวิทยาลัยได้ผลิตบณัฑติระดบัปริญญาตรี ได้งานทาํและประกอบอาชีพอสิระคดิเป็นร้อยละ  xx.xx จาก

ผู้ตอบแบบสาํรวจ  และบณัฑติได้รับการประเมนิความพึงพอใจโดยของผู้ใช้บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาตเิท่ากบั x.xx 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา 

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้มจีัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพในส่วน

ที่ดาํเนินการโดยมหาวิทยาลัย   และคณะวิชาจาํนวน  xxx โครงการ / กจิกรรม  มกีารจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา           

โดยสโมสรนักศึกษา และระดบัคณะวิชา  มกีารส่งเสริมและดาํเนินการกจิกรรมนักศึกษาครบทุกประเภท  ได้แก่  กจิกรรม

วิชาการ  กจิกรรมกฬีาและการส่งเสริมสขุภาพ  กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  กจิกรรมนันทนาการ      

และกจิกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   มกีารแจ้งข่าวสารและจัดกจิกรรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าเป็นระยะ ๆ  นอกจากนี้

มหาวิทยาลัยยังมกีารส่งเสริมให้ความรู้นักศึกษาในด้านการประกนัคุณภาพ  โดยการจัดอบรมให้ความรู้  มกีารสร้าง

เครือข่ายระหว่างสถาบนัอื่นเพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียนรู้ในงานด้านประกนัคุณภาพ 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 

มหาวิทยาลัยมรีะบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  มกีารมอบหมายให้

คณะวิชาดาํเนินการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยและตาํรา มโีครงการส่งเสริมงานวิจัยและบทความวิชาการ มกีารประชาสมัพันธ์

เผยแพร่แหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบนั เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าและสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  มรีะบบการ

บริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์มนีโยบายและการสนับสนุนให้อาจารย์มส่ีวนร่วมกบัองคก์รภายนอก

ในทุกระดบัคอื ระดบัระหว่างคณะฯ ระหว่างสถาบนัการศึกษา ระดบัชาต ิระดบัสภาวิชาชีพ และระดบัองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น มกีารบูรณาการงานผลงานวิจัยหรือการศึกษาอสิระมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนทั้งในระดบัปริญญาโท    

และตรี จึงเป็นการต่อยอดองคค์วามรู้ มกีารจัดสรรทุนอดุหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ตามอตัลักษณข์องมหาวิทยาลัย

เป็นจาํนวนเงิน  ประมาณ xx ล้านบาท ในปีการศึกษา  2556 มกีารเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการหรือตพิีมพ์

เผยแพร่ในวารสารระดบัชาตหิรือนานาชาตจิาํนวน xx เร่ือง มหาวิทยาลัยได้รับทุนอดุหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคเ์ป็น

เงินจาํนวนทั้งสิ้น xx,xxx,xxx.xx บาท  
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ มรีะบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สงัคม  ด้วยการกาํหนดเป็น

นโยบาย  และกาํหนดให้งานบริการวิชาการแก่สงัคมเป็นพันธกจิที่  5 ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  5 ปี                   

พ.ศ. 255x - 255x และใช้แผนนี้ เป็นแผนแม่บทแก่คณะวิชาศูนย์สาํนักนาํไปเป็นแนวทางกาํหนดแผนกลยุทธแ์ละ

แผนปฏบิตักิารประจาํปี โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการประจาํคณะทาํหน้าที่วางแผน ดาํเนินการ ประเมนิผล 

และนาํผลการประเมนิมาปรับปรงุการดาํเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สงัคมอย่างต่อเนื่อง  ปีการศึกษา  2556 ทุกคณะ

วิชามแีผนปฏบิตักิารด้านบริการวิชาการที่ชัดเจน  มกีารบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน        

การวิจัย พร้อมทั้งทาํการประเมนิผลการบูรณาการงานบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนการวิจัยมาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรงุการดาํเนินงานระหว่างปีการศึกษาและในปีการศึกษา 2557 

กระบวนการบริการวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ  มอบหมายให้

คณะวิชาจัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญและบริบทของคณะวิชา  ผลการดาํเนินงานในปีการศึกษา  2556 คณะวิชา

ดาํเนินการสาํรวจความต้องการจาํเป็นของกลุ่มเป้าหมายของตนเองก่อนการวางแผนและดาํเนินโครงการบริการวิชาการ

ตามจุดเน้นของคณะวิชา  ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้มเีครือข่ายความร่วมมอืด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความเข้มแขง็ขององคชุ์มชนโดยเฉพาะอย่างย่ิงชุมชนล้อมรอบมหาวิทยาลัย  และองคก์รปฏบิตัแิละองคก์ร

วิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนกระจายอยู่ในทุคณะวิชา ทุกคณะวิชาได้เรียนรู้ผลการดาํเนินงานจากการประเมนิผลประโยชน์

และผลกระทบของบริการวิชาการต่อสงัคมและเกดิความต่อเนื่องด้วยการนาํผลการประเมนิมาปรับปรงุการดาํเนินงานและ

วางแนวทางในการดาํเนินงานในปีการศึกษา 2556 เกดิเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายในคณะวิชา ระหว่างคณะวิชา  ชุมชน 

องคก์ร และผู้มส่ีวนได้เสยีจากกจิกรรมและโครงการบริการวิชาการ  รวมถงึการเผยแพร่สู่สาธารณทั้งในรปูแบบเอกสาร

และการสื่อสารผ่าน website ของคณะวิชา  และมหาวิทยาลัย 

องคป์ระกอบท่ี 6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

มหาวิทยาลัยมรีะบบและกลไกการทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม  และดาํเนินการตามระบบที่กาํหนดไว้

อย่างชัดเจนในแผนกลยุทธข์องมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ  พ.ศ. 255x – 255x โดยให้คณะวิชาและสโมสร

นักศึกษากาํหนดพันธกจิด้านทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนปฏบิตังิานของหน่วยงาน  และศูนย์วัฒนธรรมโดยมี

วัตถุประสงคใ์ห้เป็นหน่วยงานหลักที่ปฏบิตัภิารกจิด้านทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม  และแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดาํเนินงานศูนย์วัฒนธรรม เพ่ือกาํหนดแนวทางและนโยบายในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้

ศูนย์วัฒนธรรมนาํมาจัดทาํเป็นแผนปฏบิตังิานประจาํปี  โดยมงีบประมาณดาํเนินการบางส่วนจากหน่วยงานราชการ      

และงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพ่ือการจัดกจิกรรมโครงการ มกีารกาํหนดผู้รับผดิชอบกจิกรรมโครงการ   มกีารกาํหนด

ตวับ่งชี้ ค่าเป้าหมายเพ่ือวัดความสาํเรจ็ของกจิกรรมโครงการ  และมกีารประเมนิผลเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ        

คณะกรรมดาํเนินงานศูนย์วัฒนธรรมและในระดบัมหาวิทยาลัยต่อไป  

มหาวิทยาลัยมกีารเผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนทั้ง

ภายในมหาวิทยาลัย  และในระดบัชุมชนท้องถิ่น  ระดบัภมูภิาค  ระดบัชาติ  และในปีการศึกษา  2556 มหาวิทยาลัย       



คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 : หนา้ 12 

 

บูรณาการงานด้านทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียนการสอนจาํนวน  xx รายวิชา  โดยกาํหนดอาจารย์

ผู้สอนจัดแผนการสอนที่มกีารบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกบัการเรียนการสอน และนาํผลการดาํเนินงานรายงานในการ

รายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา  และจัดทาํรายงานการประเมนิผลความสาํเรจ็ของการบูรณาการงานด้านการทาํนุ

บาํรงุศิลปะและวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งมกีารบูรณาการงานด้านกบักจิกรรมโครงการของนักศึกษา

จาํนวน xxx กจิกรรมโครงการ  โดยจัดทาํโครงการตามกระบวนการ  P D C A ที่มกีระบวนการและขั้นตอนการบูรณาการ

ศิลปะและวัฒนธรรม มกีารกาํหนดผู้รับผดิชอบโครงการ มกีารกาํหนดตวัชี้ วัดความสาํเรจ็ของโครงการ  จัดทาํรายงานการ

ประเมนิผลความสาํเรจ็ของการบูรณาการงานด้านการทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรมกบักจิกรรมนักศึกษา 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 

มหาวิทยาลัย มคีณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการกาํหนดทศิทาง  ยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบนั  

โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  มกีระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ  โปร่งใส ตรวจสอบได้  มกีาร

ดาํเนินการจัดการความรู้ในองคก์รโดยเฉพาะในระดบัคณะวิชา มรีะบบและ กลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการ

ส่งเสริมสมรรถนะในการปฏบิตังิาน มรีะบบสวัสดกิารและส่งเสริมสขุภาพที่ดี และสนับสนุนให้บุคลากรที่มสีมรรถภาพสงู

ให้มโีอกาสประสบความสาํเรจ็และก้าวหน้าในอาชีพ  ในการบริหารมกีารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอและมกีารนาํความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไป 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยมแีผนกลยุทธท์างการเงินและมแีนวทางในการจัดหาทรัพยากรและวางแผนการใช้อย่างมี

ประสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพ่ือตรวจสอบการปฏบิตังิานเพ่ือให้มี

ข้อมูลนาํมาวางแผนและตดัสนิใจ 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมรีะบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในมาตั้งแต่ปีการศึกษา  2556 และดาํเนินการมา

อย่างต่อเนื่อง  โดยใช้ระบบ  I P O เป็นระบบในการประกนัคุณภาพ  และมกีารให้ความรู้การประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา

เพ่ือนาํไปใช้กบัการดาํเนินกจิกรรมนักศึกษา  และมกีจิกรรมให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีมส่ีวนร่วมในระบบการประกนัคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยผ่านการประเมนิการให้บริการในกจิกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 

องคป์ระกอบท่ี 10 นโยบายสถานศึกษา 3 D 

มหาวิทยาลัย ได้มกีารวางแผนพัฒนานักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา  3 ดี (3D) โดยส่งเสริมสนับสนุนทั้ง

ทรัพยากร สิ่งอาํนวยความสะดวก และบุคลากรเพ่ือให้เกดิการจัดกจิกรรมเรียนรู้  และจัดกจิกรรมด้านประชาธปิไตย  ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม  และต้านภมูคุ้ิมกนัภัยจากยาเสพตดิ  นอกจากนี้ ยังได้มกีารให้ความรู้และทกัษะปฏบิตังิาน  เพ่ือการ

พัฒนาสถานศึกษา 3 ด ีอย่างมคุีณภาพ ในปีการศึกษา  2555 มกีารจัดกจิกรรมตามแนวนโยบายสถานศึกษา  3 ดี (3D) 

จาํนวน 27 โครงการ/กจิกรรมโดยให้ความร่วมมอืกบัทุกฝ่ายในการดาํเนินงานไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกสถาบนั  

ตลอดจนตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานเพ่ือให้นักศึกษาเกดิคุณลักษณะที่ด ีเป็นไปตามมาตรฐาน 3 ด ี(3D) 
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 

ตวับ่งช้ี 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนดําเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) x.xx 

๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบนัให้เกดิอตัลักษณ ์(สมศ.) (ตวับ่งชี้ ระดบัมหาวิทยาลัย) x.xx 

๑๖.๒ ผลการพัฒนาบณัฑติตามอตัลีกษณ ์(สมศ.) (ตวับ่งชี้ ระดบัมหาวิทยาลัย) x.xx 

๑๗ 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณข์องสถาบนั (สมศ.) 

(ตวับ่งชี้ ระดบัมหาวิทยาลัย) 
x.xx 

ค่าเฉลีย่องคป์ระกอบท่ี 1 x.xx 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร (สกอ.) x.xx 

2.2 อาจารย์ประจาํที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) x.xx 

2.3 อาจารย์ประจาํที่ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) x.xx 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) x.xx 

2.5 ห้องสมุด อปุกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.) 
รอผลจาก

มหาวิทยาลัย 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) x.xx 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธผิลการเรียนตามคุณลักษณะของบณัฑติ (สกอ.) x.xx 

2.8 ระดบัความสาํเรจ็ของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กบันักศึกษา (สกอ.) x.xx 

๑ บณัฑติปริญญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน ๑ ปี (สมศ.) x.xx 

๒ 
คุณภาพของบณัฑติปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอดุมศึกษา

แห่งชาต ิ(สมศ.) 
x.xx 

๓ ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทที่ได้รับการตพิีมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.) x.xx 

๑๔ การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.) x.xx 

ค่าเฉลีย่องคป์ระกอบท่ี 2 x.xx* 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.) x.xx 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา (สกอ.) x.xx 

3.3.1 มรีะบบและกลไกในการส่งเสริมกจิกรรม 7ส ให้กบันักศึกษา (IQA) x.xx 

ค่าเฉลีย่องคป์ระกอบท่ี 3 x.xx 
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ตวับ่งช้ี 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรองานสร้างสรรค ์(สกอ.) x.xx 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ.) x.xx 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ 

( ) 
x.xx 

๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตพิีมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.) x.xx 

๖ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นาํไปใช้ประโยชน ์(สมศ.) x.xx 

๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) x.xx 

ค่าเฉลีย่องคป์ระกอบท่ี 4 x.xx 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม (สกอ.) x.xx 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ.) x.xx 

๘ 
ผลการนาํความรู้และประสบการณจ์ากการให้บริการทางวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.) 
x.xx 

๙ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรืองคก์รภายนอก (สมศ.) x.xx 

ค่าเฉลีย่องคป์ระกอบท่ี 5 x.xx 

องคป์ระกอบท่ี 6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) x.xx 

๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) x.xx 

๑๑ การพัฒนาสนุทรียภาพในมติทิางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) x.xx 

ค่าเฉลีย่องคป์ระกอบท่ี 6 x.xx 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 

7.1 ภาวะผู้นาํของคณะกรรมการวิชาการคณะและผู้บริหารทุกระดบัของคณะวิชา (สกอ.) x.xx 

7.2 การพัฒนาคณะวิชาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้  (สกอ.) x.xx 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตดัสนิใจ (สกอ.) 
รอผลจาก

มหาวิทยาลัย 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.) x.xx 

๑๒ การปฏบิตัติามหน้าที่ของสภาสถาบนั (สมศ.) (ตวับ่งชี้ ระดบัมหาวิทยาลัย) x.xx 

๑๓ การปฏบิตัติามหน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั (สมศ.) x.xx 

ค่าเฉลีย่องคป์ระกอบท่ี 7 x.xx** 
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ตวับ่งช้ี 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 
รอผลจาก

มหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลีย่องคป์ระกอบท่ี 8 x.xx*** 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) x.xx 

๑๕ ผลการประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสงักดั (สมศ.) x.xx 

ค่าเฉลีย่องคป์ระกอบท่ี 9 x.xx 

 

 

 

 

ค่าเฉลีย่รวม (ตวับ่งช้ีของสกอ.+ตวับ่งช้ีของสมศ.+ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ/์ตวับ่งช้ีเฉพาะ)  x.xx**** 

ค่าเฉลีย่รวม (เฉพาะตวับ่งช้ีของสกอ.) x.xx**** 

ค่าเฉลีย่รวม (เฉพาะตวับ่งช้ีของสมศ.) x.xx 

หมายเหตุ 

1. *      หมายถงึ ค่าเฉล่ียรวมที่ยังไม่คาํนวณตวับ่งชี้ที่ 2.5 เนื่องจากเป็นตวับ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยรับผดิชอบ 

2. **     หมายถงึ ค่าเฉล่ียรวมที่ยังไม่คาํนวณตวับ่งชี้ที่ 7.3 เนื่องจากเป็นตวับ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยรับผดิชอบ 

3. ***    หมายถงึ ค่าเฉล่ียรวมที่ยังไม่คาํนวณตวับ่งชี้ที่ 8.1 เนื่องจากเป็นตวับ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยรับผดิชอบ 

4. ****  หมายถงึ ค่าเฉล่ียรวมที่ยังไม่คาํนวณตวับ่งชี้ที่ 2.5, 7.3, และ 8.1 เนื่องจากเป็นตวับ่งชี้ที่มหาวิทยาลัย

รับผดิชอบ 

5. กรณทีี่คณะวิชามตีวับ่งชี้อตัลักษณห์รือหน่วยงานมตีวับ่งชี้ เฉพาะ ให้ระบุตวับ่งชี้ดงักล่าวต่อท้ายในตวับ่งชี้ ของสกอ. ซึ่ง

ให้ระบุเป็นตวัเลข 3 ตวั ยกตวัอย่างเช่น  

 - ตวับ่งชี้อตัลักษณ/์เฉพาะที่ 1.2.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้สกอ.ที่ 1.1  

 - ตวับ่งชี้อตัลักษณ/์เฉพาะที่ 2.9.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้สกอ.ที่ 2.8  

 - ตวับ่งชี้อตัลักษณ/์เฉพาะที่ 3.4.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้ที่ 3.3.1  

 - ตวับ่งชี้อตัลักษณ/์เฉพาะที่ 4.4.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้สกอ.ที่ 4.3  

 - ตวับ่งชี้อตัลักษณ/์เฉพาะที่ 5.3.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้สกอ.ที่ 5.2  

 - ตวับ่งชี้อตัลักษณ/์เฉพาะที่ 6.2.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้สกอ.ที่ 6.1  

 - ตวับ่งชี้อตัลักษณท์ี่ 7.5.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้สกอ.ที่ 7.4  (เฉพาะคณะวิชา) 

 - ตวับ่งชี้ เฉพาะที่ 7.13.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้ที่ 7.12  (เฉพาะหน่วยงาน) 

 - ตวับ่งชี้อตัลักษณ/์เฉพาะที่ 8.2.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้สกอ.ที่ 8.1  

 - ตวับ่งชี้อตัลักษณ/์เฉพาะที่ 9.2.1 ให้ระบุต่อจากตวับ่งชี้สกอ.ที่ 9.1  
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รายนามคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา/การบริหารงานทั่วไป ชื่อคณะวิชา/หน่วยงาน    

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

 

รายนามคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษา/การบริหารงานทั่วไป ชื่อคณะวิชา/หน่วยงาน    

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

เจ้าหน้าที่ประกนัคุณภาพการศึกษา/การบริหารงานทั่วไป ชื่อคณะวิชา/หน่วยงาน    

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            
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บทที ่1 ส่วนนาํ 

บทนาํ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรตเิป็นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นจากอดุมการณข์องมูลนิธฮ่ัิว

เคี้ยวป่อเตก็เซี่ยงตึ๊งที่มนีโยบายในการสนับสนุนการศึกษาโดยจัดตั้งสถานศึกษาและพัฒนามาจากโรงเรียนผดุงครรภ์

อนามยัโรงพยาบาลหัวเฉียว (พ.ศ. 2484 - 2524) ผลิตเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์รวม  1,494 คนต่อมาได้ขยายเป็นวิทยาลัย

หัวเฉียวในปีพ .ศ. 2524 ผลิตบณัฑติทางการพยาบาลศาสตร์และสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ต่อมาได้ขยายขอบข่ายของงาน

การศึกษาโดยขออนุมตัจิากสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษายกฐานะจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยและได้รับอนุมตัิ

ในการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11 มนีาคม 2535 นอกจากนี้นับเป็นพระมหากรณุาธคุิณเป็นล้นพ้นและเป็นมิ่ง

มงคลสงูสดุแด่ชาวหัวเฉียวทุกคนที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภมูพิลอดุลยเดชฯ   ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานนามมหาวิทยาลัยว่า   “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ ”  ตั้งแต่วันที่  11พฤษภาคม 2535 กอรปทั้ง

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสเสดจ็พระราชดาํเนินณมหาวิทยาลัยเพ่ือทรงพระกรณุาประกอบพิธเีปิดมหาวิทยาลัยหัว

เฉียวเฉลิมพระเกยีรตอิย่างเป็นทางการด้วยพระองคเ์องในวันที่ 24 มนีาคม 2537 

ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยได้เปิดดาํเนินการหลักสตูรที่สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมรวม

ทั้งสิ้น 49หลักสตูรจาก  13 คณะวิชามผู้ีสาํเรจ็การศึกษาจาํนวน  1,826 คนในส่วนของหน่วยงานบริหารงานทั่วไป  ซึ่งมี

หน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมทีั้งหมด  13หน่วยงานทาํหน้าที่สนับสนุนพัฒนาอาจารย์  การเรียนการสอนการ

จัดการหลักสตูรการพัฒนานักศึกษาและอื่นๆทุกหน่วยงานมวีัตถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาคุณภาพของบณัฑติให้มคุีณภาพ

ต่อไป 

ท่ีตั้งปัจจุบนัมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรตมิทีี่ทาํการอยู่ 2แห่งคอื 

1.เลขที่ 18/18ถนนบางนา-ตราดกม.18ตาํบลบางโฉลงอาํเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการรหัสไปรษณย์ี 

10540 

2. เลขที่ 121ถนนอนันตนาคเขตป้อมปราบศัตรพู่าย กรงุเทพมหานคร รหัสไปรษณย์ี 10100 

ปรชัญา 

เรียนรู้ เพ่ือรับใช้สงัคม 
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ปณิธาน 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรตจิัดตั้งขึ้นด้วยปณธิานอนัแน่วแน่ของมูลนิธฮ่ัิวเคี้ยวป่อเตก็เซี่ยงตึ๊งที่

สาํนึกในพระมหากรณุาธคุิณของบรมกษัตริย์ไทยและมุ่งบาํเพญ็คุณประโยชน์ต่อสงัคมด้วยการกระจายโอกาสสร้างความ

เสมอภาคในระดบัอดุมศึกษาส่งเสริมวัฒนธรรมอนัดงีามตามพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนาและบูชาคุณธรรมของบรรพชน 

มหาวิทยาลัยนี้ เล่ือมใสในบทบาทของความรู้รอบรู้ ลึกและความชาํนาญงานอนัเกื้อหนุนคุณภาพของทั้ง

บุคคลและสงัคมประเทศชาตจิึงมุ่งมั่นพัฒนาประสทิธภิาพของการศึกษานาํสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างสรรค์

บณัฑติผู้รู้จริงปฏบิตังิานได้จริงและแสวงหาสะสมถ่ายทอดวิชาอนัเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ 

บณัฑติของมหาวิทยาลัยจักเป็นผู้ประกอบด้วยความรู้ควบคู่กบัคุณธรรมเป็นแบบฉบบัสมบูรณข์อง

ปัญญาชนผู้พร้อมที่จะอทุศิตนรับใช้สงัคมเพ่ือความผาสกุของเพ่ือนร่วมโลกได้อย่างเตม็ภาคภมู ิ

วิสยัทศัน ์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรตจิะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการในระดบั

มาตรฐานสากลผลิตบณัฑติที่มทีั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กบัการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างประสบการณข์อง

คณาจารย์เน้นการสร้างจิตวิญญาณความเป็นครปูลูกฝงัความตระหนักต่อภาระหน้าที่สร้างความสามคัคปีรองดองของมวล

สมาชิกในสถาบนัและสร้างจิตสาํนึกที่ดมีคีวามรับผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวมรวมทั้งบริหารจัดการอย่างมปีระสทิธภิาพตาม

แนวเศรษฐกจิพอเพียง 

พนัธกิจ 

1. รับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะต่างๆให้ได้ 10,000 คน 

2. ผลิตบณัฑติที่มคุีณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและประเทศตามแนวคดิ

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

3. สร้างองคค์วามรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ 

4. เสริมสร้างคุณภาพและประสบการณใ์ห้แก่คณาจารย์เน้นการสร้างจิตวิญญาณความเป็นครทูี่มคีวาม

รักความเมตตาต่อศิษ ย์ปลูกฝงัความตระหนักต่อภาระหน้าที่คร ู

5. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคมทั้งภายในและต่างประเทศเน้นการมจีิตสาํนึกที่ดแีละมคีวาม

รับผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีมนุษย์ความสามคัคปีรองดองของสมาชิกในสถาบนัพัฒนาระบบค่าตอบแทนของบุคลากรให้เหมาะสมและ

พอเพียงในการครองชีพ 
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วตัถุประสงค ์

1. เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่สามารถจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาไม่น้อยกว่า 10,000 คน 

2. ผลิตบณัฑติที่มคีวามรู้ในเชิงทฤษฎแีละทกัษะในการปฏบิตังิานตามหลักแห่งวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล

รวมทั้งเป็นคนดมีคุีณธรรมสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและแผนพัฒนาของประเทศตามแนวคดิเศรษฐกจิ

พอเพียง 

3. ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดบัชาตแิละระดบันานาชาตเิพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาชุมชนสงัคมและประเทศ 

4.พัฒนาคุณวุฒิตาํแหน่งทางวิชาการตลอดจนเสริมสร้างประสบการณเ์พ่ือให้อาจารย์ตระหนักในการ

ปฏบิตัตินตามบทบาทหน้าที่ความเป็นครแูละยึดถอืจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครสูร้างเสริมจิตวิญญาณความเป็นครทูี่มี

ความรักความเมตตาต่อศิษย์ 

5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสามารถให้บริการวิชาการที่หลากหลายและ

เหมาะสมกบัความต้องการขององคก์รชุมชนท้องถิ่นทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งเป็นผู้นาํชุมชนที่สามารถทาํงาน

ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมรีะบบและมจีิตสาํนึกที่ดต่ีอสงัคม 

6. จัดระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกบัภาระหน้าที่พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้ทาํงานมุ่งผลสมัฤทธิ์

เสริมสร้างความสามคัคใีนสถาบนัปรับปรงุระบบค่าตอบแทนและค่าครองชีพให้เหมาะสม 

7. ปลูกจิตสาํนึกความรักและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยให้แก่อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิชาและหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2556มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรตไิด้ดาํเนินการสอน 13 คณะวิชา 49 หลักสตูร 

ดงันี้  
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คณะ เปิดสอนหลกัสูตร 

1. คณะพยาบาลศาสตร ์ 1. พยาบาลศาสตรบณัฑติ 

02. พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ ( M.N.S.) 

2.1 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน  

2.2 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  

2. คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตรแ์ละ

สวสัดิการสงัคม 

3. สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑติ  

4. สงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑติ(M.S.W.) 

4.1 สาขาวิชาบูรณาการนโยบายสวัสดกิารสงัคม  

3. คณะศิลปศาสตร ์ 5. ศิลปศาสตรบณัฑติ 

5.1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ  

5.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว  

5.3 สาขาวิชาอตุสาหกรรมการบริการเพ่ือการท่องเที่ยว  

5.4 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย  

5.5 สาขาวิชาภาษาองักฤษ – ภาษาไทย  

5.6 สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง  

5.7 หลักสตูรนานาชาต ิสาขาวิชาภาษาองักฤษ – ภาษาจีน  

 3. คณะศิลปศาสตร(์ต่อ) 6. ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ(M.A.) 

6.1 ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ (การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่

สอง) 

6.2 ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ (ภาษาองักฤษระดบัสงูเพ่ือการ

สื่อสาร) 
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คณะ เปิดสอนหลกัสูตร 

4. คณะบริหารธุรกิจ 7. บญัชีบณัฑติ 

8. บริหารธรุกจิบณัฑติ 

8.1 สาขาวิชาการจัดการ 

8.2 สาขาวิชา การตลาด 

8.3 สาขาวิชา การเงิน 

8.4 สาขาวิชา ธรุกจิระหว่างประเทศ 

8.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ 

8.6 สาขาวิชาการจัดการอตุสาหกรรม  

8.7 สาขาวิชาโลจิสตกิสแ์ละโซ่อปุทาน  

8.8 สาขาวิชาธรุกจิจีน 

9. เศรษฐศาสตรบณัฑติ  

9.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ  

10. การจัดการบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารจัดการโรงพยาบาล 

11. นานาชาต ิBachelor of Business Administration Program 

12. บริหารธรุกจิมหาบณัฑติ ( M.B.A) 

13. การจัดการมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการอตุสาหกรรม ( M.M.) 

5. คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  14. วิทยาศาสตรบณัฑติ 

14.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

14.2 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอตุสาหกรรม  

6. คณะเภสชัศาสตร์  15. เภสชัศาสตรบณัฑติ 

15.1 สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ ภาคปกตแิละภาคสมทบ  

16. เภสชัศาสตรมหาบณัฑติ 

16.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม 

17. วิทยา ศาสตรมหาบณัฑติ 

17.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองสาํอาง 
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คณะ เปิดสอนหลกัสูตร 

7. คณะเทคนิคการแพทย ์ 18. วิทยา ศาสตรบณัฑติ 

18.1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

8. คณะกายภาพบาํบดั 19. วิทยา ศาสตรบณัฑติ 

19.1 สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

9. คณะสาธารณสุขศาสตรแ์ละ

สิ่งแวดลอ้ม 

20. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 

20.1 สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล 

21. วิทยา ศาสตรบณัฑติ 

21.1 สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม 

21.2 สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย   

22. วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

22.1 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

10. คณะการแพทยแ์ผนจีน 23. การแพทย์แผนจีนบณัฑติ  

11. คณะนิติศาสตร์ ภาคปกติและภาค

สมทบ 

24. นิตศิาสตรบณัฑติ   

12. คณะนิเทศศาสตร ์ 25. นิเทศศาสตรบณัฑติ 

26. นิเทศศาสตรมหาบณัฑติ 

26.1 สาขาวิชาการสื่อสารสขุภาพ 

27. ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาการสื่อสารสขุภาพ 

13. คณะภาษาและวฒันธรรมจีน 28. ศิลปศาสตรบณัฑติ 

28.1 สาขาวิชาภาษาจีน 

28.2 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน  
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คณะ เปิดสอนหลกัสูตร 

29. ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ(M.A.) 

29.1 สาขาวิชาวรรณคดจีีนสมยัใหม่และร่วมสมยั  

29.2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  

29.3 สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเชิงธรุกจิ  
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แผนภูมิโครงสรา้งองคก์ร  (Organization Chart) 

1.  การแบ่งส่วนงานคณะ/หน่วยงาน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ/หน่วยงาน    

สาขาวิชา/

แผนก----

-------

-------

 

-------

-------

-------

 

-------

-------

-------

 

-------

-------

-------

 

-------

-------

-------

 

-------

-------

-------

 



คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 : หนา้ 25 

 

2. แผนภูมิการบริหารงานคณะ/หน่วยงาน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เส้นทบึ  หมายถงึ สายบงัคบับญัชา 

   เส้นประ  หมายถงึ สายงานที่ปรึกษา หรือสายงานประสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี/หน่วยงาน คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ 

ผูช่้วยคณบดี 

-------

-------

-------

 

คณบด ี   ประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยคณบดี  กรรมการ  

ผู้ช่วยคณบดี  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้แทนอาจารย์  กรรมการ  

เลขานุการคณะ  ผู้ช่วยเลขานุการ  

-------

-------

-------

 

-------

-------

-------

 

-------

-------

-------

 

-------

-------

-------

 

-------

-------

-------
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อาคารสถานท่ี  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิมพ้ืีนที่ 149 ไร่ 93 ตารางวาปัจจุบนัมหาวิทยาลัยมอีาคาร 17 หลัง ที่

ใช้สาํหรับการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และด้านกจิกรรมของนักศึกษา โดยแบ่งได้ ดงันี้  

1. กลุ่มอาคารด้านการเรียนการสอน จาํนวน 7 อาคาร 

อาคาร พื้ นท่ีและท่ีตั้งของหอ้งเรียน 

1. อาคารเรียนรวม เป็นอาคาร 4 ชั้น มพ้ืีนที่รวม 35,940 ตารางเมตร เป็นที่ตั้งของคณะวิชา ห้องเรียน และ

ห้องปฏบิตักิาร ดงันี้  

1. สถานที่ตั้ง 6 คณะวิชา คอื  

คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดกิารสงัคม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะเภสชัศาสตร์ 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

คณะกายภาพบาํบดั 

คณะสาธารณสขุศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

2. ห้องเรียนรวมจาํนวน 89 ห้อง  

3. ห้องปฏบิตักิารทางวิทยาศาสตร์จาํนวน  9 ห้อง 

4. ห้องปฏบิตักิารเภสชัศาสตร์จาํนวน 4 ห้อง  

5. ห้องปฏบิตักิารทางภาษาจาํนวน 4 ห้อง 

6. ห้องปฏบิตักิารเทคนิคการแพทย์จาํนวน 2 ห้อง 

7. ห้องปฏบิตักิารคอมพิวเตอร์จาํนวน 5 ห้อง 

8. ห้องปฏบิตักิารคณะบริหารธรุกจิ (คอมพิวเตอร์ธรุกจิ)จาํนวน 1 ห้อง 

9. ห้องปฏบิตักิารกายภาพบาํบดั 2 ห้อง 

10. ห้องปฏบิตักิารอนามยัสิ่งแวดล้อม 1 ห้อง  

11. ห้องปฏบิตักิารอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 1 ห้อง 
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อาคาร พื้ นท่ีและท่ีตั้งของหอ้งเรียน 

2. อาคารบรรณสาร เป็นอาคาร 6 ชั้น มพ้ืีนที่ 8,800ตารางเมตร เป็นที่ตั้งของศูนย์บรรณสารสนเทศซึ่งมจีาํนวน

ที่นั่งรวม 2,000 ที่นั่งห้องสมุด และห้องปฏบิตักิารคอมพิวเตอร์ ดงันี้  

1. ห้องสมุดภาษาจีน 

2. ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) จาํนวน 1 ห้อง 

3. ห้องเรียนรู้ ด้วยตนเอง 10 ห้อง  

4. ห้องบริการดูสไลดแ์ละวิดโีอ 1 ห้อง  

5. ส่วนบริการห้องสมุด 4 ห้อง  

6. ห้องบริการคอมพิวเตอร์สาํหรับนักศึกษา จาํนวน 3 ห้อง 

3. อาคารปฏิบติัการ เป็นอาคาร 5 ชั้น มพ้ืีนที่ 4,772 ตารางเมตร ในแต่ละชั้นประกอบด้วยห้องปฏบิตักิาร 

ของคณะวิชาต่างๆ ดงันี้  

1. ชั้น 1 ห้องปฏบิตักิารคณะกายภาพบาํบดัและห้องอื่น ๆ รวม 12 ห้อง 

2. ชั้น 2 ห้องปฏบิตักิารคณะเทคนิคการแพทย์และห้องอื่น ๆ รวม 13 ห้อง 

3. ชั้น 3 ห้องปฏบิตักิารคณะวิทยาศาสตร์ฯ และห้องอื่น ๆ รวม 27 ห้อง 

4. ชั้น 4 ห้องปฏบิตักิารคณะสาธารณสขุศาสตร์ฯ และห้องอื่น ๆ รวม 13 ห้อง 

5. ชั้น 5 ห้องเรียนปฏบิตักิารคณะสาธารณสขุศาสตร์ฯ และห้องอื่น ๆ รวม 16 ห้อง 

4. อาคารปฏิบติัการ

สาธารณสุขศาสตรแ์ละ

สิ่งแวดลอ้ม 

เป็นอาคาร 1 ชั้น มพ้ืีนที่ 512 ตารางเมตร  เป็นที่ตั้งของห้องปฏบิตักิารดงันี้  

1. ห้องปฏบิตักิารอาชีวอนามยัและความปลอดภัย จาํนวน 1 ห้อง  

2. ห้องปฏบิตักิารอนามยัสิ่งแวดล้อมจาํนวน 1 ห้อง 

3. ห้องปฏบิตักิารคณะเภสชัศาสตร์ จาํนวน 1 ห้อง 

5. อาคารเอนกประสงค ์ เป็นอาคาร 3 ชั้น มพ้ืีนที่ 1,863 ตารางเมตร เป็นที่ตั้งของคณะวิชา 2 คณะ คอื 

1. คณะศิลปศาสตร์ 

2. คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 
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อาคาร พื้ นท่ีและท่ีตั้งของหอ้งเรียน 

6. อาคาร 4 เป็นอาคาร 2 ชั้น มพ้ืีนที่ 4,705 ตารางเมตร 

ชั้นที่ 1 เป็นที่ตั้งของโรงอาหาร ห้องอาหารบุคลากร ศูนย์หนังสอื ไปรษณย์ี 

ชั้นที่ 2 เป็นที่ตั้งของคณะพยาบาลศาสตร์ และห้องปฏบิตักิารดงันี้  

1. ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และห้องปฏบิตักิารทางการพยาบาล 6 ห้อง  

2. ห้องปฏบิตักิารชีวเภสชัศาสตร์จาํนวน 1 ห้อง 

3. ห้องบรรยายขนาดที่นั่ง 100 - 150 ที่นั่ง จาํนวน 6 ห้อง 

7. อาคารตงัจิวอคัคพงษ์

กุล 

เป็นอาคาร 3 ชั้น มพ้ืีนที่ 1,312 ตารางเมตร  เป็นที่ตั้งของคณะการแพทย์แผนจีน และ

ห้องบรรยายและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนดงันี้  

1. ชั้นที่ 1 ห้องบรรยายขนาด 70 ที่นั่ง 1 ห้อง  

 ห้องกจิกรรมขนาดที่นั่ง 70 ที่นั่ง 1 ห้อง  

 ห้องอ่านหนังสอื 1 ห้อง  

 ห้องประกอบศาสนกจิ ศาสนาอสิลาม 1 ห้อง  

2 ชั้นที่ 2 ห้องบรรยายขนาดที่นั่ง 60 ที่นั่ง 2 ห้อง  

 ห้องอปุกรณก์ารเรียนการสอน ขนาดที่นั่ง 60 ที่นั่ง 1 ห้อง  

 ห้องยา 1 ห้อง  

3. ชั้นที่ 3 ห้องสาํนักงานคณะ 2 ห้อง  

 ห้องพักอาจารย์ 1 ห้อง  

 ห้องตรวจย่อย 1 ห้อง  

 ห้องประชุม 1 ห้อง 

2. กลุ่มอาคารดา้นการบริหารจดัการจํานวน 6 อาคาร 

อาคาร พื้ นท่ีใชส้อย 

1.อาคารอํานวยการ เป็นอาคาร 4 ชั้น มพ้ืีนที่ 10,735 ตารางเมตร เป็นที่ตั้งหน่วยงานบริหารของ มหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วยสาํนักงานอธกิารบด ีกองกลาง กองคลัง กองบุคลากร กองแผนและพัฒนา กอง

พัสดุ งานตรวจสอบภายใน  สาํนักทะเบยีนและประมวลผล ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สาํนัก

พัฒนาวิชาการ และเป็นที่ทาํการ 3 คณะวิชา คอื คณะบริหารธรุกจิ คณะนิเทศศาสตร์ บณัฑติ

วิทยาลัย และห้องเรียนระดบับณัฑติศึกษา ขนาด 30 - 60 ที่นั่ง จาํนวน 11 ห้องห้องประชุม 

5 ห้อง และห้องอาหารบุคลากร 1 ห้อง 
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อาคาร พื้ นท่ีใชส้อย 

2. อาคารบาํรุงรกัษา เป็นอาคาร 2 ชั้น มพ้ืีนที่ 846 ตารางเมตร เป็นที่ตั้งของกองอาคารสถานที่ 

3. อาคารหอประชมุ เป็นอาคาร 3 ชั้น มพ้ืีนที่ 3,896 ตารางเมตร มทีี่นั่งประมาณ 1,100 ที่นั่ง 

1. ชั้นล่างเป็นสถานที่สาํหรับจัดงานพิธ ีและเป็นที่ทาํการของคณะนิตศิาสตร์  

2. ชั้น 2 เป็นห้องควบคุมระบบแสงสเีสยีง  

3. ชั้น 3 เป็นห้องรับรองของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี และห้อง

รับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวม 10 ห้อง 

4. อาคารบริการ เป็นอาคาร 3 ชั้น มพ้ืีนที่ 2,370 ตารางเมตร เป็นที่ตั้งเภสชัชุมชนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกยีรต ิ(ศูนย์ยา มฉก.) ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ คลินิกหัวเฉียว คลินิกแพทย์แผนจีน 

ร้านแว่นตา รวม 12 ห้อง 

5. อาคารหอพกัอาจารย ์ เป็นอาคาร 7 ชั้น มพ้ืีนที่ 3,062 ตารางเมตร มห้ีองพักบุคลากร จาํนวน 34 ห้อง 

6. อาคารสหกรณอ์อม

ทรพัย ์

เป็นอาคาร 2 ชั้น มพ้ืีนที่ 122ตารางเมตร เป็นที่ตั้งสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกยีรต ิ

3. กลุ่มอาคารดา้นกิจกรรมนกัศึกษาจํานวน 4 อาคาร 

อาคาร พื้ นท่ีใชส้อย 

1. อาคารชินโสภณพนิช เป็นอาคาร 2 ชั้น มพ้ืีนที่ 4,060 ตารางเมตร เป็นที่ตั้งของสาํนักพัฒนานักศึกษาแผนก

ทุนการศึกษา แผนกแนะแนวและบริการนักศึกษา แผนกกฬีาและนันทนา การ หน่วยปฐม

พยาบาล หน่วยบริการนักศึกษา สนามกฬีาในร่ม ห้องออกกาํลังกายสาํหรับบุคลากรและ

นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา 

2. อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ   

เป็นอาคาร 3 ชั้น มพ้ืีนที่ 4,502 ตารางเมตร เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ ์ห้องแสดงนิทรรศการ และ

ศูนย์วัฒนธรรม 

3. อาคารกิจกรรม

นกัศึกษา 

พ้ืนที่ 395.60 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องประชุม 1 ห้อง ห้องโถงลานกจิกรรม 4 ห้อง 
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อาคาร พื้ นท่ีใชส้อย 

4. อาคารหอพกั  

นกัศึกษา 

ม ี3 อาคาร เป็นอาคารหอพัก 5 ชั้น มพ้ืีนที่ 17,322 ตารางเมตร  

อาคาร 1 สาํหรับนักศึกษาหญิง จาํนวน 150 ห้อง 

อาคาร 2 สาํหรับนักศึกษาชายมห้ีองพัก จาํนวน 70 ห้อง 

อาคาร 3 สาํหรับนักศึกษาหญิง มห้ีองพักจาํนวน 216 ห้อง 

สาํหรับอาคาร 2 และ 3 รองรับทั้งนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

 

จํานวนนกัศึกษา(เฉพาะคณะวิชาเท่านั้น) 

ในปีการศึกษา 2556คณะ     จาํนวนนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1x,xxx คน 

(ขอความร่วมมือคณะวิชาขอขอ้มูลจํานวนนกัศึกษาท่ีสํานกัทะเบียนและประมวลผลเพือ่จํานวนท่ีถูกตอ้งตรงตาม

มหาวิทยาลยั) 

หลกัสูตร/สาขาวิชา ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 
มากกว่า 4 

ปี 
รวม 

กลุ่มสาขาวิชา    

หลกัสูตร    

- สาขาวิชา     

      

รวมนักศึกษาทั้งสิ้น(คน) x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx 

ข้อมูล ณ วันที่ xx xxxx xxสาํนักทะเบยีนและประมวลผล 
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จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556(เฉพาะคณะวิชาเท่านั้น) 

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมผู้ีสาํเรจ็การศึกษา จาํนวนทั้งสิ้น 1,xxx คน(ขอความร่วมมือคณะวิชาขอ

ขอ้มูลจํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีสํานกัทะเบียนและประมวลผลเพือ่จํานวนท่ีถูกตอ้งตรงตามมหาวิทยาลยั) 

กลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชา จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา 

หลกัสูตร   บณัฑิต 

- สาขาวิชา     

 

รวมระดบัปริญญาตรี (คน) xx 

หลกัสูตร   มหาบณัฑิต 

- สาขาวิชา     

 

xx 

รวมระดบัปริญญาโท (คน) xx 

รวมผูส้ําเร็จการศึกษาทั้งหมด xx 

ข้อมูล ณ วันที่ xx xxxx xxแผนกสาํเรจ็การศึกษา สาํนักทะเบยีนและประมวลผล 
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จํานวนอาจารย/์บุคลากร 

ปีการศึกษา 2556คณะ/หน่วยงาน    มีอาจารย์ /บุคลากร จําแนกตามคุณวุฒิดงัน้ี (ขอความ

ร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานขอขอ้มูลจํานวนอาจารย/์บุคลากรท่ีกองทรพัยากรบุคคลเพือ่จํานวนท่ีถูกตอ้งตรงตาม

มหาวิทยาลยั) 

รายช่ืออาจารย/์

บุคลากร 

คุณวุฒิ เร่ิม

ปฏิบติังาน 

ส้ินสุด 
ตําแหน่ง 

จํานวนนบั 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก การปฏิบติังาน (สกอ.) 

อาจารย์ ก. วท.บ วท.ม - 1 ก.พ. 57 - อาจารย์ประจาํ 0 

รศ.ดร. ข. วท.บ วท.ม ปร.ด 1 พ.ย. 56 - อาจารย์ประจาํ 0.5 

อาจารย์ดร. จ. วท.บ วท.ม ปร.ด 1 ก.ค. 40 - อาจารย์ประจาํ 1 

...        

        

        

        

        

        

        

        

รวม     1.5 

ข้อมูล ณ วันที่ xx xxxx xx กองทรัพยากรบุคคล 
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แผนพฒันาคุณภาพปีการศึกษา 2556 

ตามขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2555 

ขอ้เสนอแนะ 
แผนพฒันาคุณภาพ 

ปการศึกษา 2556 
ผลการดําเนินงาน ผูร้บัผิดชอบ 

องคป์ระกอบที่ 1*** 

 

  

 

 

 

องคป์ระกอบที่ 2***    

องคป์ระกอบที่ 3***    

องคป์ระกอบที่ 4***    

องคป์ระกอบที่ 5***    

องคป์ระกอบที่ 6***    

องคป์ระกอบที่ 7***    

องคป์ระกอบที่ 8***    

องคป์ระกอบที่ 9***    

***หมายถงึระบุเฉพาะองคป์ระกอบที่มข้ีอเสนอแนะ 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

บทท่ี 2 ผลการดําเนินการตามองคป์ระกอบคุณภาพ  

ตวับ่งช้ีคุณภาพและเกณฑป์ระเมินคุณภาพ 

องคป์ระกอบท่ี  1ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนดําเนินการ 

ตวับ่งชี้ที่ 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตวับ่งช้ี   กระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

 1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

8 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มกีารจัดทาํแผนกลยุทธท์ี่

สอดคล้องกบันโยบายของ

มหาวิทยาลัยและสภา

มหาวิทยาลัย โดยการมส่ีวนร่วม

ของบุคลากรภายในคณะวิชาและ

ได้รับความเหน็ชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยโดยเป็นแผนที่

เชื่อมโยงกบัปรัชญาหรือปณธิาน

และพระราชบญัญัตสิถาบนั

ตลอดจนสอดคล้องกบัจุดเน้น

ของกลุ่มสถาบนักรอบแผน

อดุมศึกษาระยะยาว  15 ปีฉบบัที่ 

2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ

แผนพัฒนาการศึกษา

ระดบัอดุมศึกษาฉบบัที่  10 

(พ.ศ.2551 – 2554) 

มหาวิทยาลัยได้กาํหนดปณธิานของ

มหาวิทยาลัยตั้งแต่เปิดดาํเนินการ

มหาวิทยาลัยซึ่งจัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์

ของมูลนิธป่ิอเตก็ตึ๊งและได้เผยแพร่ให้

นักศึกษาและบุคลากรทุกคนได้รับทราบ

และในการจัดทาํแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

5 ปีระยะที่  4 (พ.ศ.2550-2554) 

มหาวิทยาลัยมกีระบวนการพัฒนาแผน

กลยุทธข์องมหาวิทยาลัยที่ได้นาํ

แนวนโยบายของมูลนิธป่ิอเตก็ตึ๊งและ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (เอกสาร

หมายเลข 1.1-1) พร้อมข้อมูลจากการ

ประเมนิแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  5 ปี

ระยะที่  3  (พ.ศ. 2545 -2549) 

มหาวิทยาลัยการจัดทาํ  SWOT 

Analysis  (เอกสารหมายเลข  1.1-2) 

โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เพ่ือหาปัจจัยภาวะที่เป็นจุดแขง็จุดอ่อน

และสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือพิจารณา

โอกาสและภาวะคุกคามที่พ่ึงจะเกดิเพ่ือ

1.1-1 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยคร้ังที่  

2/2549 ลง 30 

พ.ค.49 นโยบายของ

สภามหาวิทยาลัย 

1.1-2 ผลการ

วิเคราะห์  SWOT 

Analysis ของ

มหาวิทยาลัย 

1.1-3 ตารางเช่ือมโยง

แผนมหาวิทยาลัยกบั

แผนชาตกิรอบแผน

อดุมศึกษาระยะยาว  

15 ปีและแผนพัฒนา

การศึกษา

ระดบัอดุมศึกษาฉบบัที่ 

10 (พ.ศ.2551-

2554) 

1.1-4 คาํสั่งมฉก .ที่
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

เป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย

และให้สอดคล้องกบัแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่  10 

(พ.ศ.2550 – 2554) ที่เน้นการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์หรือทุนนิยมควบคู่ไปกบั

คุณธรรมและจริยธรรมพร้อมยึดหลักการ

ตามแนวพระราชดาํรัสหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงกรอบแผนอดุมศึกษา

ระยะยาว 15 ปีฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 

2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดบัอดุมศึกษาฉบบัที่  10 (พ.ศ. 2551 

- 2554) (เอกสารหมายเลข  1.1-3) 

นาํมาสงัเคราะห์กาํหนดวิสยัทศัน์ พันธกจิ

วัตถุประสงคแ์ละยุทธศาสตร์ให้

ครอบคลุมภารกจิหลักทั้ง  4ด้านของ

มหาวิทยาลัยคอืการจัดการเรียนการ

สอน  การวิจัย  การบริการวิชาการแก่

สงัคมและการทาํนุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม

โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการจัดทาํแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ  5 

ปีระยะที่  4 (พ.ศ. 2550-2554)  

(เอกสารหมายเลข  1.1-4) เพ่ือ

ดาํเนินการจัดทาํแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ฯและได้นาํผ่านความเหน็ชอบจาก

ประชาคม   โดยมหาวิทยาลัยมกีารจัด

สมัมนาวิชาการเพ่ือระดมความคดิเหน็

วิเคราะห์วิพากษ์ต่อแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยพร้อมได้จัดโครงการสมัมนา

วิชาการให้กบัผู้บริหารคณาจารย์และ

บุคลากรเข้าร่วมให้ได้รับความรู้ความ

เข้าใจแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯเพ่ือให้

เข้าใจถงึบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่ได้

193/2549 เร่ือง

แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการ

จัดทาํแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯ  5 ปี 

(พ.ศ.2550-2554) 

1.1-5 เอกสารการจัด

สมัมนาวิชาการ

แผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย 5 ปีระยะ

ที่ 4 (พ.ศ.2550-

2554) 

1.1-6 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยหัว

เฉียวเฉลิมพระเกยีรติ

คร้ังที่ 2/2550 ลง 15 

พ.ค.50 

1.1-7 บนัทกึข้อความ

ที่มฉก .0004(1)/

ว.131 ลง 21 พ.ค.51 

เร่ืองขอส่งแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย 5 ปีระยะ

ที่ 4 (พ.ศ. 2550 - 

2554) 

1.1-8 สรปุตาราง

ตวัช้ีวัดแยกตาม

ยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเทยีบกบั

เป้าหมาย 

1.1-9 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยหัว
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

มส่ีวนร่วมที่จะขบัเคล่ือนแผนสู่การปฏบิตัิ

ตามเป้าหมายที่กาํหนดไว้จากนั้นได้

นาํเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

(เอกสารหมายเลข  1.1-5 และเอกสาร

หมายเลข  1.1-6)  และดาํเนินการส่ง

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯให้กบัทุก

หน่วยงานและลงเวบ็ไซตข์องกองแผน

และพัฒนาเพ่ือเผยแพร่ประชาสมัพันธ์

และสามารถนาํไปจัดทาํแผนปฏบิตักิาร

ในแต่ละหน่วยงานต่อไป  (เอกสาร

หมายเลข  1.1-7)  ซึ่งแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย 5 ปีระยะที่ 4 (พ.ศ.2550-

2554) มสีาระประกอบด้วยวิสยัทศัน์

พันธก์จิวัตถุประสงคยุ์ทธศาสตร์

มาตรการและตวัช้ีวัด  (เอกสารหมายเลข  

1.1-8)ซึ่งแผนดงักล่าวจะนาํไปสู่การ

กาํหนดแผนปฏบิตักิารในระดบัคณะวิชา

และหน่วยงานเพ่ือสนองต่อภารกจิ

มหาวิทยาลัยให้สาํเรจ็ลุล่วงและในปี

การศึกษา  2552 สภามหาวิทยาลัยได้

พิจารณาเพ่ิมแผนงานให้สอดคล้องกบั

เอกลักษณข์องมหาวิทยาลัย  (เอกสาร

หมายเลข  1.1-9) จึงได้ปรับเพ่ิม

ยุทธศาสตร์อกี  1 ยุทธศาสตร์คอืความ

เข้มแขง็ด้านจีนศึกษา  (เอกสารหมายเลข  

1.1-10)  สาํหรับในปีการศึกษา  2554 

มหาวิทยาลัยได้ดาํเนินการจัดทาํ

แผนปฏบิตักิารที่สอดคล้องกบัภารกจิ

หลักของแต่ละหน่วยงานยุทธศาสตร์และ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  5 ปีระยะที่ 4 

(พ.ศ.2550-2554) และกาํหนดตวัชี้ วัด

และเป้าหมายเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

ตรวจสอบการดาํเนินงานตามแผน  

เฉียวเฉลิมพระเกยีรติ

คร้ังที่ 3/2552 ลว. 3 

กย. 52 เร่ืองเหน็ชอบ

แผนกลยุทธข์อง

มหาวิทยาลัยด้านความ

เข้มแขง็ด้านจีน  

2552-2555 

1.1-10 สรปุตาราง

ตวัช้ีวัดตามยุทธศาสตร์

ด้านความเข้มแขง็ด้าน

จีนศึกษา 

1.1-11 แผนปฏบิตัิ

การตามตวัช้ีวัดระดบั

มหาวิทยาลัยประจาํปี

การศึกษา 2554 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

(เอกสารหมายเลข 1.1.-11) 

  2 มกีารถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดบั

คณะวิชาไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

คณะวิชา 

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

(เอกสารหมายเลข  1.1.-12)  

1.1-12 เอกสาร...... 

  3 มกีระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์

เป็นแผนปฏบิตักิารประจาํปีครบ  

4 พันธกจิคอืด้านการเรียนการ

สอนการวิจัยการบริการทาง

วิชาการและการทาํนุบาํรงุศิลปะ

และวัฒนธรรม 

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

(เอกสารหมายเลข 1.1-13)  

1.1-13 เอกสาร...... 

  4 มตีวับ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์

แผนปฏบิตักิารประจาํปีและค่า

เป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี้ เพ่ือวัด

ความสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน

ตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตัิ

การประจาํปี 

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

(เอกสารหมายเลข 1.1-14)  

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

(เอกสารหมายเลข 1.1-15)  

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

(เอกสารหมายเลข 1.1-16)  

1.1-14 เอกสาร...... 

1.1-15 เอกสาร...... 

1.1-16 เอกสาร...... 

  5 มกีารดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

การประจาํปีครบ 4 พันธกจิ 

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

(เอกสารหมายเลข 1.1-17)   

1.1-17 เอกสาร...... 

  6 มกีารตดิตามผลการดาํเนินงาน

ตามตวับ่งชี้ ของแผนปฏบิตักิาร

ประจาํปีอย่างน้อยปีละ  2 คร้ัง

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือ

พิจารณา 

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

(เอกสารหมายเลข 1.1-18)  

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

(เอกสารหมายเลข 1.1.-19 และเอกสาร

หมาย 1.1-20)  

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

(เอกสารหมายเลข  1.1-21 และเอกสาร

หมายเลข 1.1-22) 

 

1.1-18 เอกสาร...... 

1.1-19 เอกสาร...... 

1-1-20 เอกสาร...... 

1.1-21 เอกสาร...... 

1.1-22 เอกสาร...... 



คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 : หนา้ 38 

หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  7 มกีารประเมนิผลการดาํเนินงาน

ตามตวับ่งชี้ ของแผนกลยุทธอ์ย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ังและรายงานผล

ต่อผู้บริหารและสภาสถาบนัเพ่ือ

พิจารณา 

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

(เอกสารหมายเลข 1.1-23)  

1.1-23 เอกสาร...... 

  8 มกีารนาํผลการพิจารณา

ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะของ

สภามหาวิทยาลัยไปปรับปรงุแผน

กลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิาร

ประจาํปี 

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

(เอกสารหมายเลข  1.1-24 และเอกสาร

หมายเลข 1.1-25)   

1.1-24 เอกสาร...... 

1.1-25เอกสาร...... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 7ข้อ มกีารดาํเนินการ ... ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 8ข้อ มกีารดาํเนินการ ... ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๖  ผลการพฒันาสถาบนัตามอตัลกัษณข์องสถาบนั  

ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบนัให้เกดิอตัลักษณ ์(สมศ.) (ตวับ่งช้ีท่ีมหาวิทยาลยัรบัผิดชอบ) 

ชนิดของตวับ่งช้ี   ผลผลิต 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มกีารดาํเนินการ 

 ๑ ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

๒ ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

๓ ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

๔ ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

๕ ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง  

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  ๑ มกีารกาํหนดกลยุทธ ์และแผนการ

ปฏบิตังิานที่สอดคล้องกบัอตัลักษณ ์

ของสถาบนัอดุมศึกษา โดยได้รับความ

เหน็ชอบจากสภาสถาบนั 

…………………………………………  

(เอกสารหมายเลข ๑๖.๑-๑)  

๑๖.๑-๑ เอกสาร

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

  ๒ มกีารสร้างระบบการมส่ีวนร่วมของ

ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏบิตัติาม

กลยุทธท์ี่กาํหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

…………………………………………  

(เอกสารหมายเลข ๑๖.๑-๒) 

…………………………………………  

(เอกสารหมายเลข ๑๖.๑-๓)  

๑๖.๑-๒ เอกสาร

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

๑๖.๑-๓ เอกสาร

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

  ๓ ผลการประเมนิความเหน็ของบุคลากร

เกี่ยวกบัการปฏบิตังิานของสถาบนัที่

สอดคล้องกบัอตัลักษณไ์ม่ตํ่ากว่า  

๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕ 

…………………………………………  

(เอกสารหมายเลข ๑๖.๑-๔)  

๑๖.๑-๔ เอกสาร

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

  ๔ ผลการดาํเนินงานก่อให้เกดิผลกระทบ

ที่เกดิประโยชน์ และ/หรือสร้างคุณค่า

ต่อสงัคม 

…………………………………………  

(เอกสารหมายเลข ๑๖.๑-๕) 

๑๖.๑-๕ เอกสาร

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

  ๕ ได้รับยกย่องในระดบัชาตแิละ/หรือ

นานาชาต ิในประเดน็ที่เกี่ยวกบัอตั

ลักษณ ์

…………………………………………  

(เอกสารหมายเลข ๑๖.๑-๖) 

๑๖.๑-๖ เอกสาร

.......................... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ ๓ ข้อ มกีารดาํเนินการ ... ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ ๓ ข้อ มกีารดาํเนินการ ... ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑๖.๒  ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ ์(สมศ.) (ตวับ่งช้ีท่ีมหาวิทยาลยัรบัผิดชอบ) 

ชนิดของตวับ่งช้ี   ผลผลิต 

วิธีการคํานวณ 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบณัฑติ (คะแนนเตม็ ๕) 

ผลการดําเนินงานและขอ้มูลพื้ นฐาน 

ขอ้มูล ๑๓ คณะวิชา ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท รวม 

จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาทั้งหมด xxxx xx xxxx 

จาํนวนบณัฑติ/มหาบณัฑติที่ได้รับการประเมนิ xxx xx xxx 

ร้อยละของบณัฑติ/มหาบณัฑติที่ได้รับการประเมนิเมื่อ

เทยีบกบัจาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาทั้งหมด 
xx.xx xx.xx xx.xx 

ผลรวมค่าคะแนนที่ได้จากการประเมนิ xxxx xx xxxx 

ค่าเฉล่ีย x.xx x.xx x.xx 

 

 

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมนิบณัฑติที่มคุีณลักษณะตามอตัลักษณ ์        

จาํนวนบณัฑติที่ได้รับการประเมนิทั้งหมด 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มากกว่าหรือเท่ากบั ๓.๕๑ x.xx x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มากกว่าหรือเท่ากบั ๓.๕๑ x.xx x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๗ ผลการพฒันาตามจุดเนินและจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณข์องสถาบนั (สมศ.) (ตวับ่งช้ีท่ี

มหาวิทยาลยัรบัผิดชอบ) 

ชนิดของตวับ่งช้ี   ผลผลิต 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มกีารดาํเนินการ 

 ๑ ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

๒ ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

๓ ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

๔ ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

๕ ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง  

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  ๑ มกีารกาํหนดกลยุทธก์ารปฏบิตังิานที่

สอดคล้องกบัจุดเนิน จุดเด่น หรือ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 

โดยได้รับความเหน็ชอบจากสภา

สถาบนั 

…………………………………………  

(เอกสารหมายเลข ๑๗-๑)  

๑๗-๑ เอกสาร

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

  ๒ มกีารสร้างระบบการมส่ีวนร่วมของ

ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏบิตัติาม

กลยุทธท์ี่กาํหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

…………………………………………  

(เอกสารหมายเลข ๑๗-๒) 

…………………………………………  

๑๗-๒ เอกสาร

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

๑๗-๓ เอกสาร
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

(เอกสารหมายเลข ๑๗-๓)  .......................... 

  ๓ ผลการประเมนิความพึงพอใจของ

บุคลากรเกี่ยวกบัการดาํเนินการตาม

จุดเน้น และจุดเด่น หรือความ

เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ตํ่า

กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕ 

…………………………………………  

(เอกสารหมายเลข ๑๗-๔)  

๑๗-๔ เอกสาร

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

  ๔ ผลการดาํเนินงานบรรลุตามจุดเน้น 

และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ของสถานศึกษาและเกดิผลกระทบที่

เกดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสงัคม 

…………………………………………  

(เอกสารหมายเลข ๑๗-๕) 

๑๗-๕ เอกสาร

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

  ๕ ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มี

เอกลักษณต์ามจุดเน้น และจุดเด่น 

หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กาํหนด 

และได้รับการยอมรับในระดบัชาติ

และ/นานาชาต ิ

…………………………………………  

(เอกสารหมายเลข ๑๗-๖) 

๑๗-๖ เอกสาร

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ ๓ ข้อ มกีารดาํเนินการ ... ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ ๓ ข้อ มกีารดาํเนินการ ... ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ขอ้สรุปโดยรวมองคป์ระกอบท่ี 1 

มหาวิทยาลัยได้กาํหนดปณธิาน วิสยัทศัน์ พันธกจิ และวัตถุประสงคใ์นแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 

2555-2559)  ตลอดจนมกีระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธร์วมถงึแผนปฏบิตักิารประจาํปีที่สอดคล้องกบักรอบแผนอดุมศึกษา

ระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

และเป็นไปตามภารกจิ 4 ด้าน คอื การจัดการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการ และการทาํนุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยสามารถดาํเนินการได้ครบทุกภารกจิของมหาวิทยาลัย  มกีารตดิตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏบิตัิ

การและประเมนิผล การดาํเนินงานตามตวับ่งชี้ ของแผนกลยุทธอ์ย่างเป็นระบบ จึงทาํให้ทุกหน่วยงานสามารถนาํไปปฏบิตัไิด้จริง   

และตรวจสอบได้ โดยสามารถนาํผลการประเมนิมาปรับปรงุในปีต่อไป 

สรุป 

ค่าเฉล่ียประเมนิตนเององคป์ระกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค ์และแผนการดาํเนินงานเท่ากบั 4.68 คะแนน 

อยู่ในระดบัดีมาก 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง :  

มหาวิทยาลัยฯ มกีารกาํหนดปรัชญา ปณธิาน วิสยัทศัน์ พันธกจิ เป้าประสงค ์ เอกลักษณแ์ละอตัลักษณข์อง

มหาวิทยาลัยฯ ไว้อย่างชัดเจน สาํหรับเป็นทศิทางและแนวทางในการปฏบิตังิานของมหาวิทยาลัย        และมกีารสื่อสาร

ถ่ายทอดไปในทุกส่วนงาน เพ่ือให้เกดิการรับรู้  เข้าใจและยอมรับทศิทางของมหาวิทยาลัย   ที่มอียู่ ตลอดจนกระตุ้นให้เกดิ

ความร่วมมอืในการดาํเนินงานให้บรรลุตามทศิทางที่กาํหนด   

จุดท่ีควรพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง : 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรมกีารกาํหนดนโยบายและแนวปฏบิตักิบับุคลากรของมหาวิทยาลัย      และในคณะวิชา 

หน่วยงานให้ชัดเจนเป็นรปูธรรมสามารถวัดผลสมัฤทธิ์ได้ 

2. ในการตดิตามผลการดาํเนินงานตามแผนควรมกีารตดิตามอย่างต่อเนื่องเพ่ือสามารถปรับเปล่ียนแผนให้สอดคล้อง

กบัสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงต่อไป 

 

องคป์ระกอบท่ี  2   การผลิตบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีท่ี2.1   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มกีารดาํเนินการ 

1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

2 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

4ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง เกณฑก์ารประเมิน 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มรีะบบและกลไกการเปิดหลักสตูรใหม่

และปรับปรงุหลักสตูรตามแนวทาง

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.1-1) 

2.1-1 เอกสาร........ 

2.1-2 เอกสาร........ 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

ปฏบิตัทิี่กาํหนดโดยคณะกรรมการการ

อดุมศึกษาและดาํเนินการตามระบบที่

กาํหนด 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.1-3) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.1-4) 

……………………………………………  

(เอกสารหมายเลข 2.1-5) 

……………………………………………  

(เอกสารหมายเลข 2.1-6)  

……………………………………………  

(เอกสารหมายเลข 2.1-7) 

………………………………………..….  

(เอกสารหมายเลข 2.1-8) 

……………………………………….…… 

(เอกสารหมายเลข 2.1-9) 

2.1-3 เอกสาร........ 

2.1-4 เอกสาร........ 

2.1-5 เอกสาร........ 

2.1-6 เอกสาร......... 

2.1-7 เอกสาร......... 

2.1-8เอกสาร........ 

2.1-9 เอกสาร........ 

 

  2 มรีะบบและกลไกการปิดหลักสตูรตาม

แนวทางปฏบิตัทิี่กาํหนดโดย

คณะกรรมการการอดุมศึกษาและของ

หมาวิทยาลัยและดาํเนินการตามระบบ

ที่กาํหนด 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.1-10) 

2.1-10เอกสาร....... 

  3 ทุกหลักสตูรมกีารดาํเนินงานให้เป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร

ระดบัอดุมศึกษาและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิ

(การดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ

หมายถงึต้องมกีารประเมนิผลตาม “ตวั

บ่งชี้ผลการดาํเนินงานตามประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา

เพ่ือการประกนัคุณภาพหลักสตูรและ

การเรียนการสอน ” กรณทีี่หลักสตูรใด

ยังไม่มปีระกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

หรือสาขาวิชาให้ประเมนิตามตวับ่งชี้ผล

การดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลข 2.1 -11)  

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.1-12) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.1-13) 

…………………………………..……… 

(เอกสารหมายเลข 2.1-14) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.1 -15) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.1 -16)  

……………………………………..…… 

(เอกสารหมายเลข 2.1-17) 

2.1-11เอกสาร....... 

2.1-12 เอกสาร....... 

2.1-13 เอกสาร....... 

2.1-14 เอกสาร....... 

2.1-15 เอกสาร....... 

2.1-16 เอกสาร....... 

2.1-17 เอกสาร...... 

2.1-18 เอกสาร....... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

คุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาที่สกอ.กาํหนด) 

สาํหรับหลักสตูรสาขาวิชาชีพต้องได้รับ

การรับรองหลักสตูรจากสภาหรือ

องคก์รวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย  (หมาย

เหตุ  : สาํหรับหลักสตูรเก่าหรือ

หลักสตูรปรับปรงุที่ยังไม่ได้ดาํเนินการ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาตก่ิอนปี

การศึกษา  2555 ให้ยึดตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรระดบัอดุมศึกษา

พ.ศ. 2548 )  

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.1-18) 

  4 มคีณะกรรมการรับผดิชอบควบคุม

กาํกบัให้มกีารดาํเนินการได้ครบถ้วนทั้ง

ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ  3 ข้างต้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมกีาร

ประเมนิหลักสตูรทุกหลักสตูรอย่าง

น้อยตามกรอบเวลาที่กาํหนดในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรฯกรณหีลักสตูรที่

ดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาตจิะต้อง

ควบคุมกาํกบัให้การดาํเนินงานตามตวั

บ่งชี้ ในข้อ 3 ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ  5 

ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ  80 ของ

ตวับ่งชี้ที่กาํหนดในแต่ละปีทุกหลักสตูร 

…………………………………………. 

(เอกสารหมายเลข 2.1-19) 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลข 2.1-20)  

…………………………………………. 

(เอกสารหมายเลข 2.1-21) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.1-22) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.1-23) 

2.1-19 เอกสาร....... 

2.1-20 เอกสาร....... 

2.1-21 เอกสาร....... 

2.1-22 เอกสาร....... 

2.1-23 เอกสาร....... 

  5 มคีณะกรรมการรับผดิชอบควบคุม

กาํกบัให้มกีารดาํเนินการได้ครบถ้วนทั้ง

ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ  3 ข้างต้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมกีาร

พัฒนาหลักสตูรทุกหลักสตูรตามผล

การประเมนิในข้อ  4กรณหีลักสตูรที่

ดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาตจิะต้อง

ควบคุมกาํกบัให้การดาํเนินงานตามตวั

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.1-24) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.1- 25)  

2.1-24 เอกสาร....... 

2.1-25 เอกสาร....... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

บ่งชี้ ในข้อ  3 ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ

ครบทุกตวับ่งชี้และทุกหลักสตูร 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 4 ข้อ มกีารดาํเนินการ …. ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 5 ข้อ มกีารดาํเนินการ …. ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

องคป์ระกอบท่ี 2   การผลิตบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2   อาจารย์ประจาํที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีปัจจัยนาํเข้า 

เกณฑก์ารประเมิน- 

หมายเหตุ 

1. ขอความร่วมมอืคณะวิชาตรวจสอบข้อมูลจาํนวนอาจารย์ที่กองทรัพยากรบุคคลเพ่ือจาํนวนที่ถูกต้องตรงตาม

มหาวิทยาลัย 

2. การนับจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ ให้นับระยะเวลาการทาํงาน ดงันี้  

9-12 เดอืน    คดิเป็น 1 คน  

6 เดอืนขึ้นไปแต่ไม่ถงึ 9 เดอืน  คดิเป็น 0.5 คน 

น้อยกว่า 6 เดอืน    ไม่สามารถนาํมานับได้ 

เกณฑม์าตรฐานเชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

จาํนวนอาจารย์ประจาํทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏบิตังิานจริงและลาศึกษาต่อ  



คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 : หนา้ 47 

หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

จาํนวนอาจารย์ประจาํทั้งหมดที่ปฏบิตังิานจริงและลาศึกษาต่อวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า  

ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณทีี่เลือกใช้เกณฑ์

ประเมนิเป็นค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละฯ)  

 

ผลการดําเนินงาน 

              

              

              

              

         (เอกสารหมายเลข 2.2-x) 

รายการหลกัฐาน 

เอกสารหมายเลข 2.2-1            

เอกสารหมายเลข 2.2-2            

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

 

 

 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

จาํนวนอาจารย์

ประจาํที่มคุีณวุฒิ

ปริญญาเอกร้อย

ละ 20 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก= 

xx.xxเมื่อเทยีบค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มคุีณวุฒิ

ปริญญาเอกที่กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5= ร้อยละ 30 

ขึ้นไปดงันั้นคะแนนที่ได้เท่ากบัxx.xx) (ค่าการเพ่ิมขี้นข

องร้อยละอาจารย์ประจาํที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านมา = xx.xxเมื่อเทยีบค่าการเพ่ิม

ขี้นของร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านมาที่กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 

5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไปดงันั้นคะแนนที่ได้เท่ากบัxx.xx

คะแนนจึงถูกปรับค่า = xx.xx) เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึง

เลือกค่าคะแนน = xx.xx 

x.xx 
บรรลุเป้าหมาย / 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

จาํนวนอาจารย์

ประจาํที่มคุีณวุฒิ

ปริญญาเอกร้อยละ

30 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก= 

xx.xxเมื่อเทยีบค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มคุีณวุฒิ

ปริญญาเอกที่กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5= ร้อยละ 

30 ขึ้นไปดงันั้นคะแนนที่ได้เท่ากบัxx.xx) (ค่าการเพ่ิม

ขี้นของร้อยละอาจารย์ประจาํที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านมา = xx.xxเมื่อเทยีบค่าการ

เพ่ิมขี้นของร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มคุีณวุฒิ

ปริญญาเอกเปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านมาที่กาํหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไปดงันั้นคะแนนที่ได้

เท่ากบัxx.xxคะแนนจึงถูกปรับค่า = xx.xx) 

เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกค่าคะแนน = xx.xx 

x.xx 
บรรลุเป้าหมาย / 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

องคป์ระกอบท่ี  2   การผลิตบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 อาจารย์ประจาํที่ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีปัจจัยนาํเข้า 

เกณฑก์ารประเมิน- 

หมายเหตุ 

1. ขอความร่วมมอืคณะวิชาตรวจสอบข้อมูลตาํแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่กองทรัพยากรบุคคลเพ่ือข้อมูลที่

ถูกต้องตรงตามมหาวิทยาลัย 

เกณฑม์าตรฐานเชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

จาํนวนอาจารย์ประจาํทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏบิตังิานจริงและลาศึกษาต่อ  

จาํนวนอาจารย์ประจาํทั้งหมดที่ดาํรงตาํแหน่งอาจารย์  

จาํนวนอาจารย์ประจาํทั้งหมดที่ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

จาํนวนอาจารย์ประจาํทั้งหมดที่ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์  

จาํนวนอาจารย์ประจาํทั้งหมดที่ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์  

ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา  

ผลการดําเนินงาน 

             

             

             

              

(เอกสารหมายเลข 2.3-1)  

รายการหลกัฐาน 

เอกสารหมายเลข 2.3-1            

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

 

 

 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 

คะแนน

ประเมินจาก

คณะกรรมการ 

บรรลเุป้าหมาย 

จาํนวนอาจารย์

ประจาํที่ดาํรง

ตาํแหน่งทาง

วิชาการร้อยละ20 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ดาํรงตาํแหน่งทาง

วิชาการ=xx.xxเมื่อเทยีบค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ดาํรง

ตาํแหน่งทางวิชาการที่กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5= ร้อยละ 

60 ขึ้นไปดงันั้นคะแนนที่ได้เท่ากบัx.xx) (ค่าการเพ่ิมของ

ร้อยละอาจารย์ประจาํที่ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ

เปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านมา=xx.xxเมื่อเทยีบค่าการเพ่ิมขึ้น

ของร้อยละอาจารย์ประจาํที่ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ

เปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านมาที่กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 

ร้อยละ 12 ขึ้นไปดงันั้นคะแนนที่ได้เท่ากบัx.xx) 

เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกค่าคะแนน = x.xx 

x.xx 
บรรลุเป้าหมาย / 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน

ตนเอง 

บรรลเุป้าหมาย 

จาํนวนอาจารย์ประจาํ

ที่ดาํรงตาํแหน่งทาง

วิชาการร้อยละ30 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ดาํรงตาํแหน่งทาง

วิชาการ=xx.xxเมื่อเทยีบค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ดาํรง

ตาํแหน่งทางวิชาการที่กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5= ร้อยละ 

60 ขึ้นไปดงันั้นคะแนนที่ได้เท่ากบัx.xx) (ค่าการเพ่ิมของร้อย

ละอาจารย์ประจาํที่ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการเปรียบเทยีบกบัปี

ที่ผ่านมา=xx.xxเมื่อเทยีบค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์

ประจาํที่ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการเปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านมาที่

กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไปดงันั้นคะแนน

ที่ได้เท่ากบัx.xx) เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกค่าคะแนน = x.xx 

x.xx 
บรรลุเป้าหมาย / 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

องคป์ระกอบท่ี  2   การผลิตบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

2  ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

7  ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มแีผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการเทคนิคการ

สอนและการวัดผลและมแีผนการ

บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนที่มกีารวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.4-1) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.4-2) 

.……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.4-3)  

……………………………………………… 

2.4-1 เอกสาร.......... 

2.4-2 เอกสาร.......... 

2.4-3 เอกสาร.......... 

2.4-4 เอกสาร.......... 

2.4-5 เอกสาร.......... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

(เอกสารหมายเลข 2.4-4) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.4-5) 

  2 มกีารบริหารและการพัฒนาคณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป

ตามแผนที่กาํหนด 

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

(เอกสารหมายเลข 2.4-6) 

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

(เอกสารหมายเลข 2.4-7)  

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

(เอกสารหมายเลข 2.4-8) 

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

(เอกสารหมายเลข 2.4-9) 

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

(เอกสารหมายเลข 2.4-10) 

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

(เอกสารหมายเลข 2.4-11) 

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

(เอกสารหมายเลข 2.4-12) 

2.4-6 เอกสาร......... 

2.4-7 เอกสาร.......... 

2.4-8 เอกสาร.......... 

2.4-9 เอกสาร.......... 

2.4-10 เอกสาร........ 

2.4-11 เอกสาร........ 

2.4-12 เอกสาร........ 

  3 มสีวัสดกิารเสริมสร้างสขุภาพที่ดแีละ

สร้างขวัญและกาํลังใจให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ทาํงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

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

(เอกสารหมายเลข 2.4-13) 

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

(เอกสารหมายเลข 2.4-14) 

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

(เอกสารหมายเลข 2.4-15) 

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

(เอกสารหมายเลข 2.4-16) 

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

(เอกสารหมายเลข 2.4-17) 

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

(เอกสารหมายเลข 2.4-18) 

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

(เอกสารหมายเลข 2.4-19) 

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

(เอกสารหมายเลข 2.4-20) 

2.4-13 เอกสาร........ 

2.4-14 เอกสาร........ 

2.4-15 เอกสาร........ 

2.4-16 เอกสาร........ 

2.4-17 เอกสาร........ 

2.4-18 เอกสาร........ 

2.4-19 เอกสาร........ 

2.4-20 เอกสาร........ 
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2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  4 มรีะบบการตดิตามให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนนาํความรู้และ

ทกัษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนและการวัดผล

การเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการ

ปฏบิตังิานที่เกี่ยวข้อง 

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

(เอกสารหมายเลข2.4-21) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.4-22) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.4-23) 

2.4-21 เอกสาร........ 

2.4-22 เอกสาร........ 

2.4-23 เอกสาร........ 

  5 มกีารให้ความรู้ ด้านจรรยาบรรณ

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนถอืปฏบิตั ิ

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

(เอกสารหมายเลข 2.4 –24) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.4 –25) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.4 –26) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.4 –27)  

2.4–24 เอกสาร....... 

2.4 –25 เอกสาร...... 

2.4 –26 เอกสาร...... 

2.4 –27 เอกสาร...... 

  6 มกีารประเมนิผลความสาํเรจ็ของ

แผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.4 –28) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.4 –29) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.4 –30) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.4-31)  

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.4 –32)   

2.4 –28 เอกสาร...... 

2.4 –29 เอกสาร...... 

2.4 –30 เอกสาร...... 

2.4 –31 เอกสาร...... 

2.4 –32 เอกสาร...... 

  7 มกีารนาํผลการประเมนิไปปรับปรงุ

แผนหรือปรับปรงุการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.4--33) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.4–34) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.4 –35) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.4-36) 

2.4-33 เอกสาร....... 

2.4-34 เอกสาร....... 

2.4-35 เอกสาร....... 

2.4-36 เอกสาร....... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ5 ข้อ มกีารดาํเนินการ .... ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ7 ข้อ มกีารดาํเนินการ .... ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

องคป์ระกอบท่ี  2   การผลิตบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.5   ห้องสมุด อปุกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้(ตวับ่งช้ีท่ีมหาวิทยาลยัรบัผิดชอบ) 

(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีปัจจัยนาํเข้า 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มกีารดาํเนินการ 

1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

6 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

7 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน 

  1 มกีารจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามเีคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอตัราไม่สงูกว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง 

  2 มบีริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมกีารฝึกอบรมการใช้งานแก่

นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

  3 มบีริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน

ห้องปฏบิตักิารอปุกรณก์ารศึกษาและจุดเช่ือมต่ออนิเตอร์เนต็ 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน 

  4 มบีริการสิ่งอาํนวยความสะดวกที่จาํเป็นอื่นๆอย่างน้อยในด้านงานทะเบยีนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกฬีา 

  5 มรีะบบสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเร่ืองประปา

ไฟฟ้าระบบกาํจัดของเสยีการจัดการขยะรวมทั้งมรีะบบและอปุกรณป้์องกนัอคัคภีัยในบริเวณอาคารต่างๆโดย

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  6 มผีลการประเมนิคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  

  7 มกีารนาํผลการประเมนิคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความ

ต้องการของผู้รับบริการ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ5 ข้อ มกีารดาํเนินการ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ7 ข้อ 
เนื่องจากเป็นตวับ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยรับผดิชอบ  

คณะวิชาจึงใช้ผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

 

องคป์ระกอบท่ี  2   การผลิตบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.6   ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มกีารดาํเนินการ 

 1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 2 หรือ 3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 4 หรือ 5 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 6 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 7 ข้อ 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สาํคญัทุกหลักสตูร 

……………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.6.1) 

……………………………..……… 

(เอกสารหมายเลข 2.6-2)  

……………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.6-3)  

2.6-1 เอกสาร.......... 

2.6-2 เอกสาร.......... 

2.6-3เอกสาร.......... 

  2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสตูรมรีายละเอยีด

ของรายวิชาและของประสบการณ์

ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่

ละภาคการศึกษาตามที่กาํหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา

แห่งชาต ิ

……………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.6-4)  

2.6-4 เอกสาร.......... 

  3 ทุกหลักสตูรมรีายวิชาที่ส่งเสริมทกัษะการ

เรียนรู้ ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้จากการปฏบิตัทิั้งในและนอก

ห้องเรียนหรือจากการทาํวิจัย 

……………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.6-5)  

2.6-5เอกสาร.......... 

  4 มกีารให้ผู้มปีระสบการณท์างวิชาการหรือ

วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก

เข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการเรียนการ

สอนทุกหลักสตูร 

……………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.6-6) 

2.6-6เอกสาร.......... 

  5 มกีารจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย

หรือจากกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน 

……………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.6.7) 

2.6-7 เอกสาร.......... 

  6 มกีารประเมนิความพึงพอใจของผู้เรียนที่

มต่ีอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุกรายวิชาทุก

ภาคการศึกษาโดยผลการประเมนิความ

พึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า  

3.51 จากคะแนนเตม็ 5  

……………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.6-8 )  

2.6-8เอกสาร.......... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  7 มกีารพัฒนาหรือปรับปรงุการจัดการเรียน

การสอนกลยุทธก์ารสอนหรือการ

ประเมนิผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชาตามผล

การประเมนิรายวิชา 

……………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.6-9)  

2.6-9 เอกสาร.......... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ6 ข้อ มกีารดาํเนินการ … ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 7ข้อ มกีารดาํเนินการ … ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

องคป์ระกอบท่ี  2   การผลิตบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธผิลการเรียนตามคุณลักษณะของบณัฑติ(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มกีารดาํเนินการ 

1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 2 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

4 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

5 ข้อ 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มกีารสาํรวจคุณลักษณะของบณัฑติที่พึง

ประสงคต์ามความต้องการของผู้ใช้

บณัฑติอย่างน้อยสาํหรับทุกหลักสตูร

ระดบัปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตาม

แผนกาํหนดการศึกษาของหลักสตูร 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.7-1) 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.7-2) 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.7-3) 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.7-4) 

2.7-1 เอกสาร.......... 

2.7-2 เอกสาร.......... 

2.7-3 เอกสาร.......... 

2.7-4 เอกสาร.......... 

  2 มกีารนาํผลจากข้อ  1 มาใช้ในการ

ปรับปรงุหลักสตูรการจัดการเรียนการ

สอนการวัดผลการศึกษาและสมัฤทธผิล

ทางการเรียนที่ส่งเสริมทกัษะอาชีพและ

คุณลักษณะของบณัฑติที่พึงประสงค์

ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑติ 

………………………………………. 

(เอกสารหมายเลข 2.7-5)  

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.7-6) 

……………………………….……… 

(เอกสารหมายเลข 2.7-7) 

2.7-5 เอกสาร.......... 

2.7-6 เอกสาร.......... 

2.7-7 เอกสาร.......... 

  3 มกีารส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง

ด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและ

งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา

คุณลักษณะของบณัฑติ 

……………………………………….. 

(เอกสารหมายเลข 2.7-8) 

……………………………………….. 

(เอกสารหมายเลข 2.7-9) 

……………………………………….. 

(เอกสารหมายเลข 2.7-10) 

……………………………………….. 

(เอกสารหมายเลข 2.7-11) 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลข 2.7-12) 

2.7-8 เอกสาร.......... 

2.7-9  เอกสาร.......... 

2.7-10 เอกสาร.......... 

2.7-11 เอกสาร.......... 

2.7-12 เอกสาร.......... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  4 มรีะบบและกลไกการส่งเสริมให้

นักศึกษาระดบัปริญญาตรีและ

บณัฑติศึกษา(ถ้าม)ีเข้าร่วมกจิกรรมการ

ประชุมวิชาการหรือนาํเสนอผลงานทาง

วิชาการในที่ประชุมระหว่าง

มหาวิทยาลัย/สถาบนัภายนอก หรือที่

ประชุมระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

……………………………….……… 

(เอกสารหมายเลข 2.7-13) 

……………………………….……… 

(เอกสารหมายเลข 2.7-14) 

……………………………….……… 

(เอกสารหมายเลข 2.7-15) 

……………………………….……… 

(เอกสารหมายเลข 2.7-16) 

2.7-13 เอกสาร.......... 

2.7-14 เอกสาร.......... 

2.7-15 เอกสาร.......... 

2.7-16 เอกสาร.......... 

 

  5 มกีจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ให้แก่นักศึกษาระดบัปริญญาตรีและ

บณัฑติศึกษา(ถ้าม)ีที่จัดโดยคณะวิชา 

……………………………….……… 

(เอกสารหมายเลข 2.7-17) 

……………………………….……… 

(เอกสารหมายเลข 2.7-18) 

……………………………….……… 

(เอกสารหมายเลข 2.7-19) 

 

2.7-17 เอกสาร.......... 

2.7-18 เอกสาร.......... 

2.7-19 เอกสาร.......... 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 3 ข้อ มกีารดาํเนินการ … ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 5ข้อ มกีารดาํเนินการ … ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

องคป์ระกอบท่ี  2  การผลิตบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.8   ระดบัความสาํเรจ็ของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กบันักศึกษา(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีผลผลิต 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มกีารดาํเนินการ 

 1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 2 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 4 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มกีารกาํหนดพฤตกิรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมสาํหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม

ไว้เป็นลายลักษณอ์กัษร 

…………………………………………  

(เอกสารหมายเลข 2.8 – 1)  

2.8-1  เอกสาร........ 

  2 มกีารถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤตกิรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนักศึกษาที่

ต้องการส่งเสริมตามข้อ  1 ไปยังผู้บริหาร

คณาจารย์นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ

อย่างทั่วถงึทั้งคณะวิชา 

…………………………………………  

(เอกสารหมายเลข 2.8 – 2) 

…………………………………………  

(เอกสารหมายเลข 2.8 – 3)  

2.8-2 เอกสาร......... 

2.8-3 เอกสาร......... 

  3 มโีครงการหรือกจิกรรมส่งเสริมการพัฒนา

พฤตกิรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กาํหนด

ในข้อ 1 โดยระบุตวับ่งชี้และเป้าหมายวัด

ความสาํเรจ็ 

…………………………………………  

(เอกสารหมายเลข 2.8-4)  

2.8-4 เอกสาร......... 

  4 มกีารประเมนิผลโครงการหรือกจิกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

ตามตวับ่งชี้และเป้าหมายที่กาํหนดในข้อ  3 

โดยมผีลการประเมนิบรรลุเป้าหมายอย่าง

น้อยร้อยละ 90 ของตวับ่งชี้  

…………………………………………  

(เอกสารหมายเลข 2.8 –5) 

2.8-5 เอกสาร......... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  5 มนีักศึกษาหรือกจิกรรมที่เกี่ยวกบันักศึกษา

ได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกยีรตคุิณ

ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยหน่วยงานหรือ

องคก์รระดบัชาต ิ

…………………………………………  

(เอกสารหมายเลข 2.8-6) 

2.8-6 เอกสาร......... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 4 ข้อ มกีารดาํเนินการ … ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 5ข้อ มกีารดาํเนินการ … ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

องคป์ระกอบท่ี  2   การผลิตบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑   บณัฑติปริญญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน ๑ ปี(สมศ.๑)(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีผลผลิต 

วิธีคํานวณ 

จาํนวนบณัฑติปริญญาตรีที่ได้งานทาํ หรือ ประกอบอาชีพอสิระภายใน ๑ ปี 

จาํนวนบณัฑติที่ตอบแบบสาํรวจทั้งหมด 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

ใช้บญัญัตไิตรยางศ์เทยีบกาํหนดร้อยละ๑๐๐เท่ากบั๕คะแนน 

หมายเหตุ 

1. ขอความร่วมมอืคณะวิชาตรวจสอบข้อมูลจาํนวนบณัฑติปริญญาตรีที่สาํนักทะเบยีนและประมวลผลเพ่ือจาํนวนที่

ถูกต้องตรงตามมหาวิทยาลัย 

X ๑๐๐ 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

เกณฑม์าตรฐานเชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

จาํนวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเกบ็ข้อมูลสาํหรับ สมศ.๑)   

จาํนวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบสาํรวจเร่ืองการมงีานทาํ  

จาํนวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่ได้งานทาํหลังสาํเรจ็การศึกษา  (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ

อสิระ)  

 

จาํนวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอสิระ  

จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มงีานทาํก่อนเข้าศึกษา  

จาํนวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่มกีจิการของตนเองที่มรีายได้ประจาํอยู่แล้ว  

จาํนวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดบับณัฑติศึกษา  

จาํนวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่อปุสมบท  

จาํนวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่เกณฑท์หาร  

ตวัตั้ง= x.xxตวัหาร =x.xx ผลลัพธ ์= (จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระ = xxx

จาํนวนบณัฑติที่ตอบแบบสาํรวจ = xxx) เท่ากบัร้อยละxxxเมื่อเทยีบร้อยละ๑๐๐เท่ากบั๕คะแนนดงันั้นคะแนนจึงเท่ากบัxxx 

ผลการดําเนินงาน 

             

             

              

             

           (เอกสารหมายเลข๑-๑) 

รายการหลกัฐาน 

เอกสารหมายเลข๑-๑            
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

๘๐ % ของผู้ตอบ

แบบสาํรวจ 

(จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั

ปริญญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบ

อาชีพอสิระ = xxxจาํนวนบณัฑติที่

ตอบแบบสาํรวจ  = xxx) เท่ากบัร้อย

ละ xxx เมื่อเทยีบร้อยละ๑๐๐เท่ากบั

๕ คะแนนดงันั้นคะแนนจึง  เท่ากบั  

xxx 

xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

๘๕ % ของผู้ตอบ

แบบสาํรวจ 

(จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั

ปริญญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบ

อาชีพอสิระ = xxxจาํนวนบณัฑติที่

ตอบแบบสาํรวจ  = xxx) เท่ากบัร้อย

ละ xxx เมื่อเทยีบร้อยละ๑๐๐เท่ากบั

๕คะแนนดงันั้นคะแนนจึง  เท่ากบั  

xxx 

xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

องคป์ระกอบท่ี 2  การผลิตบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีท่ี๒.๒  คุณภาพของบณัฑติปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษาแห่งชาต(ิสมศ.๒) 

(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

วิธีคํานวณ 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมนิบณัฑติ 

จาํนวนบณัฑติที่ได้รับการประเมนิทั้งหมด 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

หมายเหตุ 

1. ขอความร่วมมอืคณะวิชาขอข้อมูลจาํนวนบณัฑติปริญญาตรี โท และเอกที่สาํนักทะเบยีนและประมวลผล       

เพ่ือจาํนวนที่ถูกต้องตรงตามมหาวิทยาลัย 

เกณฑก์ารประเมิน 

ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบณัฑติ (คะแนนเตม็๕) 

เกณฑม์าตรฐาน เชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

จาํนวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเกบ็ข้อมูลสาํหรับสมศ.๒ ๑๖.๒)   

จาํนวนบณัฑติระดบัปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเกบ็ข้อมูลสาํหรับสมศ.๒ ๑๖.๒)   

จาํนวนบณัฑติระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเกบ็ข้อมูลสาํหรับสมศ.๒ ๑๖.๒)   

จาํนวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่ได้รับการประเมนิคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิ

 

ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มต่ีอผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีตามกรอบ  

TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็๕)  

 

จาํนวนบณัฑติระดบัปริญญาโทที่ได้รับการประเมนิคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิ

 

ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มต่ีอผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทตามกรอบ  

TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็๕)  

 

จาํนวนบณัฑติระดบัปริญญาเอกที่ได้รับการประเมนิคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิ

 

ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มต่ีอผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกตามกรอบ  

TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็๕)  

 

ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มต่ีอบณัฑติระดบัปริญญาตรีโทเอกตามกรอบ  TQF 

เฉล่ีย (คะแนนเตม็๕)  

 

ตวัตั้ง= ๐.๐๐๐ตวัหาร =๐.๐๐๐ ผลลัพธ ์= ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มต่ีอผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั

ปริญญาตรีโทเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็๕) = x.xxx 
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2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการดําเนินงาน 

             

             

              

             

           (เอกสารหมายเลข๒-๑) 

รายการหลกัฐาน 

เอกสารหมายเลข๒-๑      

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มากกว่าหรือเท่ากบั

๓.๕๑ 

ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของ

นายจ้างที่มต่ีอผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั

ปริญญาตรีโทเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย 

(คะแนนเตม็๕) = x.xxx 

x.xx 
บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มากกว่าหรือเท่ากบั

๔.๐๐ 

ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของ

นายจ้างที่มต่ีอผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั

ปริญญาตรีโทเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย 

(คะแนนเตม็๕) = x.xxx 

x.xx 
บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
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2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

องคป์ระกอบท่ี  2   การผลิตบณัฑติ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๓  ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทที่ได้รับการตพิีมพ์หรือเผยแพร่(สมศ.๓)(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีผลผลิต 

เกณฑก์ารประเมิน 

กําหนดระดบัคุณภาพงานวิจยัท่ีตีพมิพด์งัน้ี 

ค่านํ้ าหนกั ระดบัคุณภาพงานวิจยั 

๐.๒๕ - มกีารเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

๐.๕๐ - มกีารตพิีมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ(proceedings) 

๐.๗๕ - มกีารตพิีมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ (proceedings) หรือมกีาร

ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาต ิ

๑.๐๐ - มกีารตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาต ิ

- การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหมายถงึการเผยแพร่ในลักษณะของรายงานสบืเนื่องจากการประชุม 

วิชาการวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดบัมหาวิทยาลัยหรือระดบัคณะและต้องเป็นผลงานที่ผ่านการ

กล่ันกรอง (Peer review) โดยมบุีคคลภายนอกสถาบนัร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

- การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคดัเลือกให้นาํเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์  (Full Paper) และเมื่อ

ได้รับการตอบรับและตพิีมพ์แล้วการตพิีมพ์ต้องตพิีมพ์เป็นฉบบัสมบูรณซ่ึ์งสามารถอยู่ในรปูแบบเอกสารหรือสื่อ

อเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ 

กาํหนดระดบัแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรคด์งันี้  

ค่านํ้ าหนกั ระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรค ์

๐.๑๒๕ - งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจังหวัด 

๐.๒๕ - งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ

๐.๕๐ - งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

๐.๗๕ - งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซียน 

๑.๐๐ - งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ

*องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า๓คนและต้องมบุีคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 

อาเซียนหมายถงึสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East Asian Nations) ม๑ี๐ประเทศ

ได้แก่บรไูนกมัพูชาอนิโดนีเซียลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินสส์งิคโปร์ไทยและเวียดนาม 
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2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศเช่นความร่วมมอืการจัดแสดงโขน

ระหว่างไทย - ลาวเป็นต้น 

การเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน๑๐ประเทศ  (อย่างน้อย๕ประเทศหมายถงึนับ

รวมประเทศไทยด้วย)และการให้คะแนนตามแหล่งเยแพร่ ไม่จาํเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดบันานชาติเป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาํหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย๕ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมถ่วงนํา้หนักของผลงานที่ตพิีมพ์ หรือ เผยแพร่ของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท 

จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

- ใช้บญัญัตไิตรยางศ์เทยีบกาํหนดร้อยละ๒๕เท่ากบั๕คะแนนทุกกลุ่มสาขาวิชา 

เกณฑม์าตรฐานเชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

จาํนวนบทความวิจัยฯที่มกีารตพิีมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

จาํนวนบทความวิจัยฯ ที่ตพิีมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ(proceedings)   

จาํนวนบทความวิจัยฯ  ที่ตพิีมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบั

นานาชาต ิ(proceedings) หรือมกีารตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาต ิ

 

จาํนวนบทความวิจัยฯ ที่ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาต ิ  

จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธท์ี่ได้รับการเผยแพร่ระดบัสถาบนัหรือจังหวัด  

จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ  

จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ  

จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซียน  

จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ  

จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมนิ)   

ตวัตั้ง= ๐.๐๐๐ตวัหาร =๐.๐๐๐  ผลลัพธ ์= (ผลรวมถ่วงนํา้หนักของผลงานที่ตพิีมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั

ปริญญาโทเท่ากบัxx.xx/จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมดเท่ากบั  xx) = ร้อยละxx.xxเมื่อเทยีบค่าร้อยละ๒๕

เท่ากบั๕คะแนนดงันั้นคะแนนเท่ากบัx.xx 

 

 

X ๑๐๐ 
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2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการดําเนินงาน 

             

             

             

             

             

              

รายการหลกัฐาน 

เอกสารหมายเลข  ๓-๑             

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

๒๐ % ของจาํนวน

นักศึกษา 

(ผลรวมถ่วงนํา้หนักของผลงานที่ตพิีมพ์

หรือเผยแพร่ของผู้สาํเรจ็การศึกษา

ระดบัปริญญาโทเท่ากบั xx.xx /จาํนวน

ผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท

ทั้งหมดเท่ากบั xx) = ร้อยละ xx.xxเมื่อ

เทยีบค่าร้อยละ๒๕เท่ากบั๕คะแนน

ดงันั้นคะแนนเท่ากบัx.xxx 

x.xx 
บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

๒๕ % ของจาํนวน

นักศึกษา 

(ผลรวมถ่วงนํา้หนักของผลงานที่

ตพิีมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สาํเรจ็

การศึกษาระดบัปริญญาโทเท่ากบัxx.xx 

/จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั

ปริญญาโททั้งหมดเท่ากบั  xx) = ร้อย

ละ xx.xxเมื่อเทยีบค่าร้อยละ๒๕เท่ากบั

๕คะแนนดงันั้นคะแนนเท่ากบัx.xxx 

x.xx 
บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

องคป์ระกอบท่ี  2   การผลิตบณัฑติ 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑๔   การพัฒนาคณาจารย์(สมศ. ๑๔)(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีผลผลิต 

เกณฑก์ารพจิารณา 

กาํหนดค่านํา้หนักระดบัคุณภาพอาจารย์ดงันี้ 

วุฒิการศึกษา 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ ๐ ๒ ๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ ๓ ๖ 

รองศาสตราจารย์ ๓ ๕ ๘ 

ศาสตราจารย์ ๖ ๘ ๑๐ 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมถ่วงนํา้หนักของอาจารย์ประจาํ 

จาํนวนอาจารย์ประจาํทั้งหมด 

(นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใช้บญัญัตไิตรยางศ์เทยีบโดยกาํหนดให้ค่าดชันีคุณภาพอาจารย์เป็น๖เท่ากบั๕คะแนน  

หมายเหตุ 

1. ขอความร่วมมอืคณะวิชาตรวจสอบข้อมูลตาํแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษาของอาจารย์ที่กองทรัพยากรบุคคล

เพ่ือข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามมหาวิทยาลัย 

เกณฑม์าตรฐานเชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

จาํนวนอาจารย์ประจาํทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏบิตังิานจริงและลาศึกษาต่อ  

จาํนวนอาจารย์ประจาํ (ที่ไม่มตีาํแหน่งทางวิชาการ) ที่มวีุฒิปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า  

จาํนวนอาจารย์ประจาํ (ที่ไม่มตีาํแหน่งทางวิชาการ) ที่มวีุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่า  

จาํนวนอาจารย์ประจาํ (ที่ไม่มตีาํแหน่งทางวิชาการ) ที่มวีุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า  

จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มวีุฒิปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า  

จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มวีุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่า  

จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มวีุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า  
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มวีุฒิปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า  

จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มวีุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่า  

จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มวีุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า  

จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งศาสตราจารย์ที่มวีุฒิปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า  

จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งศาสตราจารย์ที่มวีุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่า  

จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งศาสตราจารย์ที่มวีุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า  

ตวัตั้ง= ๐.๐๐๐ตวัหาร =๐.๐๐๐ผลลัพธ ์= (ผลรวมถ่วงนํา้หนักของอาจารย์ประจาํเท่ากบั xxx /จาํนวนอาจารย์ประจาํทั้งหมด

เท่ากบัxxx) เท่ากบัx.xxxเมื่อเทยีบดชันีคุณภาพอาจารย์เป็น๖เท่ากบั๕คะแนนดงันั้นคะแนนจึงเท่ากบัx.xxx 

ผลการดําเนินงาน  

คาํนวณค่าคะแนน 

ผลรวมถ่วงนํา้หนักของอาจารย์ประจาํ  = xxxx/N  = x.xx 

จาํนวนอาจารย์ประจาํทั้งหมด 

เทียบค่าคะแนน x.xx * ๕/๖  =  x.xx 

รายการหลกัฐาน 

เอกสารหลักฐาน ๑๔-๑            

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

คะแนนประเมนิ

เท่ากบั๒.๐๐ 

(ผลรวมถ่วงนํา้หนักของอาจารย์

ประจาํเท่ากบัxxx /จาํนวน

อาจารย์ประจาํทั้งหมดเท่ากบั 5xx 

) เท่ากบัx.xxxเมื่อเทยีบดชันี

คุณภาพอาจารย์เป็น๖เท่ากบั๕

คะแนนดงันั้นคะแนนจึงเท่ากบั

x.xxx 

x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

คะแนนประเมนิ

เท่ากบั๒.๐๐ 

(ผลรวมถ่วงนํา้หนักของอาจารย์

ประจาํเท่ากบัxxx /จาํนวน

อาจารย์ประจาํทั้งหมดเท่ากบั 5xx 

) เท่ากบัx.xxxเมื่อเทยีบดชันี

คุณภาพอาจารย์เป็น๗เท่ากบั๕

คะแนนดงันั้นคะแนนจึงเท่ากบั

x.xxx 

x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ขอ้สรุปโดยรวมองคป์ระกอบท่ี 2 

สรุปผลการดําเนินงาน 

             

             

             

              

สรุป 

ค่าเฉล่ียประเมนิตนเององคป์ระกอบที่ 2  การผลิตบณัฑติ เท่ากบั x.xx อยู่ในระดบั    

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 

              

              

              

              

จุดอ่อน 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

จุดท่ีควรพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง : - 

              

              

              

              

 

องคป์ระกอบท่ี  3   กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.1   ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 2 หรือ 3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 4 หรือ 5 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 6 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 7 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มกีารจัดบริการให้คาํปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  2 มกีารจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  3 มกีารจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนา

ประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพ

แก่นักศึกษา 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  4 มกีารจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  5 มกีารจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้

และประสบการณใ์ห้ศิษย์เก่า 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  6 มผีลการประเมนิคุณภาพของการ

ให้บริการในข้อ  1 – 3 ทุกข้อไม่ตํ่า

กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………(เอกสาร

หมายเลขx.x-x) 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 
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2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  7 มกีารนาํผลการประเมนิคุณภาพของ

การให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนาการจัดบริการที่สนองความ

ต้องการของนักศึกษา 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 5  ข้อ มกีารดาํเนินการ …  ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 7ข้อ มกีารดาํเนินการ …  ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 

องคป์ระกอบท่ี  3   กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.2ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

 1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 2 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 3 หรือ 4 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 5 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 6 ข้อ 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 คณะวิชาจัดทาํแผนการจัดกจิกรรม

พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาตทุิกด้าน 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  2 มกีจิกรรมให้ความรู้และทกัษะการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  3 มกีารส่งเสริมให้นักศึกษานาํความรู้ ด้าน

การประกนัคุณภาพไปใช้ในการจัด

กจิกรรมที่ดาํเนินการโดยนักศึกษาอย่าง

น้อย 5 ประเภทสาํหรับระดบัปริญญา

ตรีและอย่างน้อย  2 ประเภทสาํหรับ

ระดบับณัฑติศึกษาจากกจิกรรมต่อไปนี้  

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

   - กจิกรรมวิชาการที่ส่งเสริม

คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์

- กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสขุภาพ 

- กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์หรือรักษา

สิ่งแวดล้อม 

- กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรม 

- กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  4 มกีารสนับสนุนให้นักศึกษาสร้าง

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย

และมกีจิกรรมร่วมกนั 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  5 มกีารประเมนิความสาํเรจ็ตาม

วัตถุประสงคข์องแผนการจัดกจิกรรม

พัฒนานักศึกษา 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  6 มกีารนาํผลการประเมนิไปปรับปรงุ

แผนหรือปรับปรงุการจัดกจิกรรมเพ่ือ

พัฒนานักศึกษา 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 4ข้อ มกีารดาํเนินการ …  ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 6ข้อ มกีารดาํเนินการ …  ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

องคป์ระกอบท่ี  3   กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.3.1มรีะบบและกลไกในการส่งเสริมกจิกรรม 7ส ให้กบันักศึกษา(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

 1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 2 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 4ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

5ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มแีผนให้ความรู้กจิกรรม 7ส ให้

นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  2 มกีารดาํเนินการตามแผนงานที่กาํหนด

ไว้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของแผน 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  3 มรีะบบการตรวจสอบพ้ืนที่ที่นักศึกษา

รับผดิชอบด้วยมาตรการ 7ส 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

      



คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 : หนา้ 77 

หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  4 มกีารประเมนิผลการดาํเนินงาน …………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  5 มกีารนาํผลการประเมนิไปปรับปรงุ …………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 4 ข้อ มกีารดาํเนินการ …  ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 5ข้อ มกีารดาํเนินการ …  ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ขอ้สรุปโดยรวมองคป์ระกอบท่ี 3 

สรุปผลการดําเนินงาน 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

สรุป 

ค่าเฉล่ียประเมนิตนเององคป์ระกอบที่ 3 กจิกรรมพัฒนานักศึกษา เท่ากบั x.xx อยู่ในระดบั    

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 

              

              

              

              

จุดอ่อน 

              

              

              

              

จุดท่ีควรพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง : - 

              

              

              

              

 

องคป์ระกอบท่ี  4   การวิจัย 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.1   ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค(์เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

1 ข้อตามเกณฑท์ั่วไป 

มกีารดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อตาม

เกณฑท์ั่วไป 

มกีารดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มกีารดาํเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มกีารดาํเนินการครบ 7 

ข้อตามเกณฑท์ั่วไปและ

ครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพ่ิมเตมิเฉพาะ

กลุ่ม 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มรีะบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรคเ์พ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ตามแผนด้านการวิจัยของคณะวิชา

และดาํเนินการตามระบบที่กาํหนด 

……………………………………………  

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

……………………………………………  

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  2 มกีารบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ

งานสร้างสรรคก์บัการจัดการเรียนการ

สอน 

……………………………………………  

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

……………………………………………  

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

……………………………………………  

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  3 มกีารพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

หรืองานสร้างสรรคแ์ละให้ความรู้ ด้าน

จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์

ประจาํและนักวิจัยประจาํ 

……………………………………………  

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

……………………………………………  

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

……………………………………………  

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  4 มกีารจัดสรรงบประมาณของคณะวิชา

เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

……………………………………………  

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

……………………………………………  

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

……………………………………………  

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร...... 

x.x-x เอกสาร...... 

x.x-x เอกสาร....... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  5 มกีารสนับสนุนพันธกจิด้านการวิจัย

หรืองานสร้างสรรคต์ามอตัลักษณข์อง

คณะวิชาอย่างน้อยในประเดน็ต่อไปนี้  

- ห้องปฏบิตักิารวิจัยฯหรือหน่วย

วิจัยฯหรือศูนย์เคร่ืองมอืหรือศูนย์ให้

คาํปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล

สนับสนุนการวิจัยฯ 

- สิ่งอาํนวยความสะดวกหรือการ

รักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯเช่น

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ

รักษาความปลอดภัยใน

ห้องปฏบิตักิารวิจัย 

- กจิกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ

เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัด

แสดงงานสร้างสรรคก์ารจัดให้มี

ศาสตราจารย์อาคนัตกุะหรือ

ศาสตราจารย์รับเชิญ  (visiting 

professor) 

……………………………………………  

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

……………………………………………  

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

……………………………………………  

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  6 มกีารตดิตามและประเมนิผลการ

สนับสนุนในข้อ  4 และข้อ 5 อย่าง

ครบถ้วนทุกประเดน็ 

……………………………………………  

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  7 มกีารนาํผลการประเมนิไปปรับปรงุ

การสนับสนุนพันธกจิด้านการวิจัย

หรืองานสร้างสรรคข์องคณะวิชา 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  8 มรีะบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรคบ์นพ้ืนฐานภมูิ

ปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหา

ของสงัคมเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่นและสงัคมและ

ดาํเนินการตามระบบที่กาํหนด 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 5 ข้อ มกีารดาํเนินการ …  ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 8ข้อ มกีารดาํเนินการ …  ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 

 

องคป์ระกอบท่ี  4   การวิจัย 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2   ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 2 

ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

4 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

5 ข้อ 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มรีะบบและกลไกสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคใ์นการประชุมวิชาการหรือ

การตพิีมพ์ในวารสารระดบัชาตหิรือ

นานาชาตแิละมกีารเผยแพร่

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคใ์นการ

ประชุมวิชาการหรือการตพิีมพ์ใน

วารสารระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  2 มรีะบบและกลไกการรวบรวมคดัสรร

วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จาก

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคเ์พ่ือให้

เป็นองคค์วามรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้

และดาํเนินการตามระบบที่กาํหนด 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

……………………………………..…… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  3 มกีารประชาสมัพันธแ์ละเผยแพร่องค์

ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ี่ได้จากข้อ  2 สู่

สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 



คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 : หนา้ 83 

หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  4 มกีารนาํผลงานงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคไ์ปใช้ให้เกดิประโยชน์และ

มกีารรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก

หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  5 มรีะบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ

คุ้มครองสทิธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ี่นาํไปใช้ประโยชน์และ

ดาํเนินการตามระบบที่กาํหนด 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 3ข้อ มกีารดาํเนินการ …  ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 5ข้อ มกีารดาํเนินการ …  ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

องคป์ระกอบท่ี  4   การวิจัย 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีปัจจัยนาํเข้า 

วิธีการคํานวณ 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

1. คาํนวณจาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจาํนวนอาจารย์ประจาํและ

นักวิจัยประจาํ 

จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ 

(ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) 

2. แปลงจาํนวนเงินที่คาํนวณได้ในข้อ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก (ข้อ 1) 

จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

เกณฑก์ารประเมิน 

โดยการแปลงจาํนวนเงินต่อจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

หมายเหตุ 

1. จาํนวนอาจารย์และนักวิจัยประจาํให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏบิตังิานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 

2. กรณคีณะวิชาได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยให้นับจาํนวนเงินที่มกีารลงนามในสญัญารับทุนใน

ปีงบประมาณนั้นๆ แต่ไม่สามารถนับจาํนวนเงินที่ได้รับจัดสรรสาํหรับงานวิจัยในปีงบประมาณนั้นๆได้ 

3. กรณทีี่มหีลักฐานการแบ่งสดัส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจาการตกลง

ร่วมกนัของสถาบนัที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสดัส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณไีม่มหีลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสดัส่วนผู้ร่วม

วิจัยของแต่ละสถาบนั 

4. การนับจาํนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบนัที่ได้ลงนามในสญัญารับทุนโดย

อาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบนัที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาํเนินการ 

เกณฑม์าตรฐานเชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบนั xxx.xxx.xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ xxx.xxx.xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือ xxx.xxx.xx 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์หรือ xxx.xxx.xx 

จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั xxx.xxx.xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ xxx.xxx.xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือ xxx.xxx.xx 

จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 

คะแนนที่ได้ = 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์หรือ xxx.xxx.xx 

จาํนวนอาจารย์ประจาํที่ปฏบิตังิานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  xxx.xxx.xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ xxx.xxx.xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือ xxx.xxx.xx 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์หรือ xxx.xxx.xx 

จาํนวนนักวิจัยประจาํที่ปฏบิตังิานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  xxx.xxx.xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ xxx.xxx.xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือ xxx.xxx.xx 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์หรือ xxx.xxx.xx 

หมายเหตุ : คณะวิชาโปรดเลือกเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึง่เท่านั้น 

(ตวัตั้ง= 0.000 ตวัหาร = 0.000 ผลลัพธ ์= ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบนั = x.xxxคะแนน) 

ผลการดําเนินงาน 

              

             

             

         (เอกสารหมายเลข 4.3-1)   

รายการหลกัฐาน 

4.3-1 เอกสาร             

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้  

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

30,000 บาท/คน 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

30,000 บาท/คน 

คะแนนประเมนิเท่ากบั x.xx x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 



คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 : หนา้ 86 
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2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 

20,000 บาท/คน 

หมายเหตุ : คณะวิชาโปรดเลือกเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึง่เท่านั้น 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

30,000 บาท/คน 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

30,000 บาท/คน 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 

20,000 บาท/คน 

(เลือกเฉพาะกลุ่มใดกลุ่ม

หนึง่เท่านั้น) 

คะแนนประเมนิเท่ากบั x.xx x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ : คณะวิชาโปรดเลือกเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึง่เท่านั้น 

 

องคป์ระกอบท่ี4การวิจัย 

ตวับ่งช้ีท่ี๔.๕   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตพิีมพ์หรือเผยแพร่(สมศ. ๕)(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีผลผลิต 

เกณฑก์ารประเมิน 

กําหนดระดบัคุณภาพงานวิจยัท่ีตีพมิพด์งัน้ี 

ค่านํ้ าหนกั ระดบัคุณภาพงานวิจยั 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ค่านํ้ าหนกั ระดบัคุณภาพงานวิจยั 

๐.๒๕ - มกีารตพิีมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ /ระดบันานาชาตหิรือมกีารตพิีมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

๐.๕๐ - มกีารตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาตทิี่มชีื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

๐.๗๕ - มกีารตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอนัดบัวารสาร  SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่๓หรือ๔  (Q3 

หรือ Q4) ในปีล่าสดุใน subject category ที่ตพิีมพ์หรือมกีารตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ

ที่มชีื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

๑.๐๐ - มกีารตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอนัดบัวารสาร  SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่๑หรือ๒  (Q1 

หรือ Q2) ในปีล่าสดุใน subject category ที่ตพิีมพ์หรือมกีารตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

กําหนดระดบัแหล่งเผยแพร่งานสรา้งสรรคด์งัน้ี 

ค่านํ้ าหนกั ระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรค ์

๐.๑๒๕ - งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจังหวัด 

๐.๒๕ - งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ

๐.๕๐ - งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

๐.๗๕ - งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซียน 

๑.๐๐ - งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ

*องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า๓คนและต้องมบุีคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 

อาเซียนหมายถงึสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East Asian Nations) ม๑ี๐ประเทศ

ได้แก่บรไูนกมัพูชาอนิโดนีเซียลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินสส์งิคโปร์ไทยและเวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศเช่นความร่วมมอืการจัดแสดงโขน

ระหว่างไทย - ลาวเป็นต้น 

การเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน๑๐ประเทศ  (อย่างน้อย๕ประเทศหมายถงึนับ

รวมประเทศไทยด้วย)และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จาํเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดบันานชาติเป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาํหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย๕ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมถ่วงนํา้หนักของงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรคท์ี่ตพิีมพ์หรือเผยแพร่ X ๑๐๐ 
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2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํทั้งหมด 

(นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใช้บญัญัตไิตรยางศ์เทยีบโดยกาํหนดร้อยละเท่ากบั๕คะแนนจาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชาดงันี้  

กลุ่มสาขาวิชา รอ้ยละ 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ ๒๐ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๐ 

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๑๐ 

หมายเหตุ - 

เกณฑม์าตรฐานเชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

จํานวนอาจารยป์ระจําท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ)  xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์หรือ xx 

จํานวนนกัวิจยัประจําท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ)  xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์หรือ xx 

จํานวนอาจารยป์ระจําท่ีลาศึกษาต่อ xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์หรือ xx 

จาํนวนนักวิจัยประจาํที่ลาศึกษาต่อ xx 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์หรือ xx 

จํานวนบทความวิจยัฯ ท่ีตีพมิพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดบัชาติ/ระดบั

นานาชาติหรือตีพมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล  TCI (จํานวนบทความท่ีนบั

ในค่านํ้ าหนกัน้ีจะตอ้งไม่ซ้ํากบัท่ีนบัในค่านํ้ าหนกัอ่ืนๆ)  

xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์หรือ xx 

จํานวนบทความวิจยัฯ  ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏในประกาศ

ของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนบัในค่านํ้ าหนกัน้ีจะตอ้งไม่ซ้ํากบัท่ีนบัในค่านํ้ าหนกัอ่ืนๆ)  

xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์หรือ xx 

จํานวนบทความวิจยัฯ  ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนบัในค่านํ้ าหนกัน้ีจะตอ้งไม่ซ้ํากบัท่ีนบัในค่านํ้ าหนกั

อ่ืนๆ)  

xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์หรือ xx 

จํานวนบทความวิจยัฯ  ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบั

วารสาร  SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus 

(จํานวนบทความท่ีนบัในค่านํ้ าหนกัน้ีจะตอ้งไม่ซ้ํากบัท่ีนบัในค่านํ้ าหนกัอ่ืนๆ)  

xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์หรือ xx 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

จํานวนผลงานสรา้งสรรคท่ี์ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั  (ผลงานของ

อาจารยป์ระจําและนกัวิจยัประจํา)  

xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์หรือ xx 

จํานวนผลงานสรา้งสรรคท่ี์ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัชาติ  (ผลงานของอาจารยป์ระจําและ

นกัวิจยัประจํา)  

xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์หรือ xx 

จํานวนผลงานสรา้งสรรคท่ี์ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ  

(ผลงานของอาจารยป์ระจําและนกัวิจยัประจํา)  

xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์หรือ xx 

จํานวนผลงานสรา้งสรรคท่ี์ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์

ประจําและนกัวิจยัประจํา)  

xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์หรือ xx 

จํานวนผลงานสรา้งสรรคท่ี์ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  (ผลงานของอาจารย์

ประจําและนกัวิจยัประจํา)  

xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือ xx 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์หรือ xx 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

หมายเหตุ : คณะวิชาโปรดเลือกเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึง่เท่านั้น 

ตวัตั้ง= 0.000 ตวัหาร = 0.000 ผลลัพธ ์= (ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ = x.xxคะแนน) 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

             

             

             

             

              

รายการหลกัฐาน 

หลักฐานหมายเลข x-xเอกสาร           

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

คะแนนประเมนิมากกว่า

หรือเท่ากบั ๓.๐๐ 

ตวัตั้ง= 0.000 ตวัหาร = 

0.000 ผลลัพธ ์= (ค่าเฉล่ีย

ของคะแนนที่ได้ = x.xx

คะแนน) 

x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

คะแนนประเมนิมากกว่า

หรือเท่ากบั ๓.๐๐ 

ตวัตั้ง= 0.000 ตวัหาร = 

0.000 ผลลัพธ ์= (ค่าเฉล่ีย

ของคะแนนที่ได้ = x.xx

คะแนน) 

x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

องคป์ระกอบท่ี  4   การวิจัย 

ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๖   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นาํไปใช้ประโยชน์(สมศ. ๖)(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีผลผลิต 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของจาํนวนงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรคท์ี่นาํไปใช้ประโยชน ์

จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํทั้งหมด  (นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อ) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใช้บญัญัตไิตรยางศ์เทยีบ โดยกาํหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากบั ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

หมายเหตุ   

- 

เกณฑม์าตรฐานเชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

จาํนวนอาจารย์ประจาํที่ปฏบิตังิานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  xx 

จาํนวนนักวิจัยประจาํที่ปฏบิตังิานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  xx 

จาํนวนอาจารย์ประจาํที่ลาศึกษาต่อ xx 

จาํนวนนักวิจัยประจาํที่ลาศึกษาต่อ xx 

จาํนวนรวมของผลงานวิจัยที่นาํไปใช้ประโยชน์ xx 

จาํนวนรวมของผลงานสร้างสรรคท์ี่นาํไปใช้ประโยชน์ xx 

ตวัตั้ง= 0.000 ตวัหาร = 0.000  ผลลัพธ ์= (ผลรวมของจาํนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นาํไปใช้ประโยชน์ =xx.000/

จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํทั้งหมด  =xxx.000)= ร้อยละx.xxxเมื่อเทยีบค่าร้อยละ  20 เท่ากบั 5 คะแนนจึงมค่ีา

เท่ากบัx.xxx 

ผลการดําเนินงาน 

             

             

              

              

              

              

X ๑๐๐ 
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2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 
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รายการหลกัฐาน 

หลักฐานหมายเลข x-x เอกสาร           

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

คะแนนประเมนิมากกว่า

หรือเท่ากบั๓.๐๐ 

(ผลรวมของจาํนวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ี่นาํไปใช้ประโยชน์ =xx.000/ 

จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ

ทั้งหมด =xxx)= ร้อยละxx.xxเมื่อเทยีบค่า

ร้อยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนนจึงมค่ีา

เท่ากบัx.xx 

x.xx 
บรรลุเป้าหมาย / ไม่

บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

คะแนนประเมนิมากกว่า

หรือเท่ากบั๓.๐๐ 

(ผลรวมของจาํนวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ี่นาํไปใช้ประโยชน์ =xx.000/ 

จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ

ทั้งหมด =xxx)= ร้อยละxx.xxเมื่อเทยีบ

ค่าร้อยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนนจึงมค่ีา

เท่ากบัx.xx 

x.xx 
บรรลุเป้าหมาย / ไม่

บรรลุเป้าหมาย 

 

องคป์ระกอบท่ี  4   การวิจัย 

ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๗   ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ(สมศ. ๗)(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีผลผลิต 

เกณฑก์ารประเมิน 



คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 : หนา้ 94 

หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

การกาํหนดระดบัคุณภาพผลงานวิชาการดงันี้  

ค่านํ้ าหนกั ระดบัคุณภาพผลงานวิชาการ 

๐.๒๕ บทความวิชาการที่ได้รับการตพิีมพ์ในวารสารระดบัชาต ิ

๐.๕๐ บทความวิชาการที่ได้รับการตพิีมพ์ในวารสารระดบันานาชาต ิ

๐.๗๕ ตาํราหรือหนังสอืที่มกีารตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑.๐๐ ตาํราหรือหนังสอืที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวิชาการ

แล้วหรือตาํราหรือหนังสอืที่มคุีณภาพสงูมผู้ีทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑข์อตาํแหน่งทางวิชาการ 

วิธีการคํานวณ  

ผลรวมถ่วงนํา้หนักของผลงานวิชการที่ได้รับรองคุณภาพ 

จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํทั้งหมด  

(นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อ) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใช้บญัญัตไิตรยางศ์เทยีบ โดยกาํหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากบั ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

หมายเหตุ 

- 

เกณฑม์าตรฐานเชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

จาํนวนอาจารย์ประจาํที่ปฏบิตังิานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  xx 

จาํนวนนักวิจัยประจาํที่ปฏบิตังิานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  xx 

จาํนวนอาจารย์ประจาํที่ลาศึกษาต่อ xx 

จาํนวนนักวิจัยประจาํที่ลาศึกษาต่อ xx 

บทความวิชาการที่ได้รับการตพิีมพ์ในวารสารระดบัชาต ิ xx 

บทความวิชาการที่ได้รับการตพิีมพ์ในวารสารระดบันานาชาต ิ xx 

ตาํราหรือหนังสอืที่มกีารประเมนิผ่านตามเกณฑโ์ดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากาํหนด  (ผลงานจะต้อง

เกนิร้อยละ๕๐ของชิ้นงาน)  

xx 

ตาํราหรือหนังสอืที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทาง xx 

X ๑๐๐ 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

วิชาการแล้ว  หรือตาํราหรือหนังสอืที่มคุีณภาพสงูมผู้ีทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑข์อตาํแหน่งทาง

วิชาการ (ผลงานจะต้องเกนิร้อยละ๕๐ของชิ้นงาน)  

ตวัตั้ง= 0.000 ตวัหาร = 0.000 ผลลัพธ ์= (ผลรวมถ่วงนํา้หนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ  = xx.xx/จาํนวน

อาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํทั้งหมด = xxx.000) = ร้อยละx.xxxเมื่อเทยีบค่าร้อยละ 10 เท่ากบั 5 คะแนนจึงมค่ีาเท่ากบั

x.xx 

ผลการดําเนินงาน 

             

             

             

             

              

รายการหลกัฐาน 

เอกสารหมายเลข x-x เอกสาร            

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

คะแนนประเมนิ

มากกว่าหรือเท่ากบั

๓.๐๐ 

(ผลรวมถ่วงนํา้หนักของผลงาน

วิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ  = 

xx.xx /จาํนวนอาจารย์ประจาํและ

นักวิจัยประจาํทั้งหมด  = xx.xx)= 

ร้อยละx.xxเมื่อเทยีบค่าร้อยละ  10 

เท่ากบั 5 คะแนนจึงมค่ีาเท่ากบั

x.xx 

x.xx 
บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

คะแนนประเมนิ

มากกว่าหรือเท่ากบั

๓.๐๐ 

(ผลรวมถ่วงนํา้หนักของผลงาน

วิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ  = 

xx.xx /จาํนวนอาจารย์ประจาํและ

นักวิจัยประจาํทั้งหมด  = xx.xx)= 

ร้อยละx.xxเมื่อเทยีบค่าร้อยละ  10 

เท่ากบั 5 คะแนนจึงมค่ีาเท่ากบั

x.xx 

x.xx 
บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

 

ขอ้สรุปโดยรวมองคป์ระกอบท่ี 4 

             

             

              

             

              

             

              

สรุป 

ค่าเฉล่ียประเมนิตนเององคป์ระกอบที่ 4  การวิจัย เท่ากบั x.xx อยู่ในระดบั    

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

             

             

             

              

จุดท่ีควรปรบัปรุง 

             

             

             

              

 

จุดท่ีควรพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

             

             

             

              

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบท่ี  5การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.1   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

2 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

4 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มรีะบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สงัคมและดาํเนินการตาม

ระบบที่กาํหนด 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  2 มกีารบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

แก่สงัคมกบัการเรียนการสอน 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 
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2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  3 มกีารบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

แก่สงัคมกบัการวิจัย 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  4 มกีารประเมนิผลความสาํเรจ็ของ

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

แก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการ

วิจัย 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  5 มกีารนาํผลการประเมนิไปปรับปรงุ

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

แก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการ

วิจัย 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 4ข้อ มกีารดาํเนินการ …  ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 5ข้อ มกีารดาํเนินการ …  ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

องคป์ระกอบท่ี  5   การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

2 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

4 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

5 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มกีารสาํรวจความต้องการของชุมชน

หรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือ

หน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการ

กาํหนดทศิทางและการจัดทาํแผนการ

บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ

สถาบนั 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  2 มคีวามร่วมมอืด้านบริการทางวิชาการ

เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความ

เข้มแขง็ของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือ

ภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  3 มกีารประเมนิประโยชน์หรือผลกระทบ

ของการให้บริการทางวิชาการต่อสงัคม 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  4 มกีารนาํผลการประเมนิในข้อ  3 ไป

พัฒนาระบบและกลไกหรือกจิกรรม

การให้บริการทางวิชาการ 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  5 มกีารพัฒนาความรู้ที่ได้จากการ

ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด

ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบนัและ

เผยแพร่สู่สาธารณชน 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 4 ข้อ มกีารดาํเนินการ …  ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 5ข้อ มกีารดาํเนินการ …  ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

องคป์ระกอบท่ี  5   การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๘ผลการนาํความรู้และประสบการณจ์ากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ

วิจัย(สมศ. ๘)(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีผลผลิต 

วิธีการคํานวณ  
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

จาํนวนโครงการ / กจิกรรมบริการวิชาการ 

ที่นาํมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

จาํนวนโครงการ / กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาอนุมตั ิ

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใช้บญัญัตไิตรยางศ์เทยีบโดยกาํหนดร้อยละ๓๐เท่ากบั๕คะแนน 

เกณฑม์าตรฐานเชิงปริมาณ 

หมายเหตุ ในการประเมนิตวับ่งชี้นี้ ต้องมโีครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ ในแต่ละโครงการไม่จาํเป็นต้องมทีั้งสองประเภท และ

ผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสรจ็สิ้นในปีที่ประเมนิ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่นาํมาใช้ในการพัฒนาเฉพาะการเรียนการสอน xx 

จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่นาํมาใช้ในการพัฒนาเฉพาะการวิจัย xx 

จาํนวนโครงการ /กจิกรรมบริการวิชาการ  ที่นาํมาใช้ในการพัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการ

วิจัย 

xx 

จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบนัอนุมตั ิ xx 

ตวัตั้ง= 0.000 ตวัหาร = 0.000  ผลลัพธ ์= (ผลรวมของจาํนวนโครงการ /กจิกรรมบริการทางวิชาการที่นาํมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย =xx.000/จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด  =xx.000)=มค่ีาเท่ากบั

ร้อยละxx.xxเมื่อเทยีบค่าร้อยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนนจึงมค่ีาเท่ากบัx.xx 

ผลการดําเนินงาน 

             

             

             

              

รายการหลกัฐาน 

เอกสารสมศ. x-x             

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

X ๑๐๐ 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

คะแนนประเมนิมากกว่า

หรือเท่ากบั ๓.๐๐ 

(ผลรวมของจาํนวนโครงการ /กจิกรรม

บริการทางวิชาการที่นาํมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัย=xxx.xxx/จาํนวนโครงการ/กจิกรรม

บริการทางวิชาการทั้งหมด  = x.xx)=มค่ีา

เท่ากบัร้อยละx.xxเมื่อเทยีบค่าร้อยละ 30 

เท่ากบั 5 คะแนนจึงมค่ีาเท่ากบัx.xx 

x.xx 
บรรลุเป้าหมาย / ไม่

บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

 

องคป์ระกอบท่ี  5   การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๙ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก(สมศ. ๙)(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีผลผลิต 

เกณฑก์ารประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏบิตัไิด้๑ข้อ ปฏบิตัไิด้ ๒ข้อ ปฏบิตัไิด้ ๓ข้อ ปฏบิตัไิด้ ๔ข้อ ปฏบิตัไิด้ ๕ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มกีารดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ  

(PDCA) โดยการมส่ีวนร่วมของ

ชุมชนหรือองคก์ร 

……………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

……………………………………………… 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

คะแนนประเมนิมากกว่า

หรือเท่ากบั ๓.๐๐ 

(ผลรวมของจาํนวนโครงการ /กจิกรรม

บริการทางวิชาการที่นาํมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัย=xxx.xxx/จาํนวนโครงการ/กจิกรรม

บริการทางวิชาการทั้งหมด  = x.xx)=มค่ีา

เท่ากบัร้อยละx.xxเมื่อเทยีบค่าร้อยละ 30 

เท่ากบั 5 คะแนนจึงมค่ีาเท่ากบัx.xx 

x.xx 
บรรลุเป้าหมาย / ไม่

บรรลุเป้าหมาย 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

  2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ๘๐ 

……………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  3 ชุมชนหรือองคก์รมผู้ีนาํหรือสมาชิก

ที่มกีารเรียนรู้และดาํเนินกจิกรรม

อย่างต่อเนื่อง 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  4 ชุมชนหรือองคก์รสร้างกลไกที่มกีาร

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ

ย่ังยืนโดยคงอตัลักษณแ์ละ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคก์ร 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  5 มผีลกระทบที่เกดิประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อสงัคมหรือชุมชน /องคก์ร

มคีวามเข้มแขง็ 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

……………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

ปฏบิตัไิด้๓ข้อ ปฏบิตัไิด้.....ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

ปฏบิตัไิด้๕ข้อ ปฏบิตัไิด้.....ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ขอ้สรุปโดยรวมองคป์ระกอบท่ี 5 

             

             

              

สรุป 

การดาํเนินงานในองคป์ระกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม มคีะแนนเฉล่ีย x.xx อยู่ในระดบั    

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 

             

             

             

              

จุดท่ีควรพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง 

             

             

              

จุดท่ีควรปรบัปรุง 

             

             

              

แนวทางการพฒันา 

             

             

              

 

องคป์ระกอบท่ี  6   การทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.1  ระบบและกลไกการทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

2 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

4 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มรีะบบและกลไกการทาํนุบาํรงุศิลปะ

และวัฒนธรรมและดาํเนินการตาม

ระบบที่กาํหนด 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  2 มกีารบูรณาการงานด้านทาํนุบาํรงุ

ศิลปะและวัฒนธรรมกบัการจัดการ

เรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  3 มกีารเผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการ

ด้านทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม

ต่อสาธารณชน 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  4 มกีารประเมนิผลความสาํเรจ็ของ

การบูรณาการงานด้านทาํนุบาํรงุศิลปะ

และวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียนการ

สอนและกจิกรรมนักศึกษา 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  5 มกีารนาํผลการประเมนิไปปรับปรงุ

การบูรณาการงานด้านทาํนุบาํรงุศิลปะ

และวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียนการ

สอนและกจิกรรมนักศึกษา 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  6 มกีารกาํหนดหรือสร้างมาตรฐาน

คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ

มผีลงานเป็นที่ยอมรับในระดบัชาต ิ

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ4ข้อ มกีารดาํเนินการ …  ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ5ข้อ มกีารดาํเนินการ …  ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 



คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 : หนา้ 107 

หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบท่ี  6   การทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม 

ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๑๐   การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ. ๑๐)(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีผลผลิต 

เกณฑก์ารประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏบิตัไิด้๑ข้อ ปฏบิตัไิด้ ๒ข้อ ปฏบิตัไิด้ ๓ข้อ ปฏบิตัไิด้ ๔ข้อ ปฏบิตัไิด้ ๕ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  ๑ มกีารดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ  

(PDCA)  

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  ๒ บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาํปีไม่

ตํ่ากว่าร้อยละ๘๐ 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  ๓ มกีารดาํเนินงานสมํ่าเสมออย่าง

ต่อเนื่อง 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

  ๔ เกดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ

ชุมชนภายใน/ภายนอก 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  ๕ ได้รับการยกย่องระดบัชาตแิละ /หรือ

นานาชาต ิ

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

ปฏบิตัไิด้๓ ข้อ ปฏบิตัไิด้.....ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

ปฏบิตัไิด้๕ข้อ ปฏบิตัไิด้.....ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

องคป์ระกอบท่ี  6   การทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม 

ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๑๑   การพัฒนาสนุทรียภาพในมติทิางศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ. ๑๑)(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีผลผลิต 

เกณฑก์ารประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏบิตัไิด้๑ข้อ ปฏบิตัไิด้ ๒ข้อ ปฏบิตัไิด้ ๓ข้อ ปฏบิตัไิด้ ๔ข้อ ปฏบิตัไิด้ ๕ข้อ 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  ๑ การมส่ีวนร่วมของบุคลากรในสถาบนัที่

ก่อให้เกดิวัฒนธรรมที่ด ี

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  ๒ สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของ

อาคารสถานที่สะอาดถูกสขุลักษณะและ

ตกแต่งอย่างมคีวามสนุทรีย์ 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  ๓ ปรับแต่งและรักษาภมูทิศัน์ให้สวยงาม

สอดคล้องกบัธรรมชาตแิละเป็นมติรกบั

สิ่งแวดล้อม 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  ๔ การจัดให้มพ้ืีนที่และกจิกรรมทาง

วัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา

และบุคลากรมส่ีวนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  ๕ ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและ

นักศึกษาที่เกี่ยวกบัประเดน็๑  - ๔ไม่ตํ่า

กว่า๓.๕๑จากคะแนนเตม็๕ 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

ปฏบิตัไิด้๓ ข้อ ปฏบิตัไิด้.....ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

ปฏบิตัไิด้๕ข้อ ปฏบิตัไิด้.....ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ขอ้สรุปโดยรวมองคป์ระกอบท่ี 6 

สรุปผลการดําเนินงาน 

             

             

             

              

สรุปผลการประเมินคุณภาพของการดําเนินการขององคป์ระกอบท่ี 6 

การดาํเนินงานในองคป์ระกอบที่ 6 การทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม เท่ากบั x.xxอยู่ในระดบั    

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

             

             

             

              

จุดท่ีควรพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง : - 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

 

 

 

 

องคป์ระกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.1   ภาวะผู้นาํของสภาสถาบนัและผู้บริหารทุกระดบัของสถาบนั 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

6 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

7 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 คณะกรรมการวิชาการคณะปฏบิตัหิน้าที่

ตามที่กฎหมายกาํหนดครบถ้วนและมกีาร

ประเมนิตนเองตามหลักเกณฑท์ี่กาํหนด

ล่วงหน้า 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  2 ผู้บริหารมวีิสยัทศัน์กาํหนดทศิทางการ

ดาํเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดบัมคีวามสามารถในการ

วางแผนกลยุทธม์กีารนาํข้อมูลสารสนเทศ

เป็นฐานในการปฏบิตังิานและพัฒนาคณะ

วิชา 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  3 ผู้บริหารมกีารกาํกบัตดิตามและประเมนิผล

การดาํเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการดาํเนินงาน

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

ของสถาบนัไปยังบุคลากรในคณะวิชา (เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

      

  4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะวิชามี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อาํนาจใน

การตดัสนิใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา

ผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทาํงานบรรลุ

วัตถุประสงคข์องคณะวิชาเตม็ตามศักยภาพ 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

คณะวิชาและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  7 มหาวิทยาลัยประเมนิผลการบริหารงานของ

คณะวิชาและผู้บริหารนาํผลการประเมนิไป

ปรับปรงุการบริหารงานอย่างเป็นรปูธรรม 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ5ข้อ มกีารดาํเนินการ...ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ7ข้อ มกีารดาํเนินการ...ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

องคป์ระกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.2   การพัฒนาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

2 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

4 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มกีารกาํหนดประเดน็ความรู้และ

เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกบัแผนกลยุทธข์องคณะวิชา

อย่างน้อยครอบคลุมพันธกจิด้านการ

ผลิตบณัฑติและด้านการวิจัย 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  2 กาํหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ

พัฒนาความรู้และทกัษะด้านการผลิต

บณัฑติและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน

ตามประเดน็ความรู้ที่กาํหนดในข้อ 1  

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  3 มกีารแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้

จากความรู้ทกัษะของผู้มปีระสบการณ์

ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหา

แนวปฏบิตัทิี่ดตีามประเดน็ความรู้ที่

กาํหนดในข้อ  1 และเผยแพร่ไปสู่

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาํหนด 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  4 มกีารรวบรวมความรู้ตามประเดน็

ความรู้ที่กาํหนดในข้อ  1 ทั้งที่มอียู่ใน

ตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่เป็น

แนวปฏบิตัทิี่ดมีาพัฒนาและจัดเกบ็

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา

เป็นลายลักษณอ์กัษร  (explicit 

knowledge)  

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  5 มกีารนาํความรู้ที่ได้จากการจัดการ

ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบนัหรือปี

การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์

อกัษร (explicit knowledge) และจาก

ความรู้ทกัษะของผู้มปีระสบการณต์รง  

(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏบิตัทิี่

ดมีาปรับใช้ในการปฏบิตังิานจริง 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

มกีารดาํเนินการ3ข้อ มกีารดาํเนินการ...ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ5ข้อ มกีารดาํเนินการ...ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

องคป์ระกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.3   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสนิใจ(ตวับ่งช้ีท่ีมหาวิทยาลยัรบัผิดชอบ เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

2 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

4 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มแีผนระบบสารสนเทศ 

(Information System Plan)  

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  2 มรีะบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

ตดัสนิใจตามพันธกจิของสถาบนัโดยอย่าง

น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการ

สอนการวิจัยการบริหารจัดการและ

การเงินและสามารถนาํไปใช้ในการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพ 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  3 มกีารประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบสารสนเทศ 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

 

  4 มกีารนาํผลการประเมนิความพึงพอใจ ………………………………………….. x.x-x เอกสาร....... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรงุ

ระบบสารสนเทศ 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  5 มกีารส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ

หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่

กาํหนด 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ3ข้อ มกีารดาํเนินการ5ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ3ข้อ มกีารดาํเนินการ5ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

 

องคป์ระกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

2 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

5 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

6 ข้อ 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน

บริหารความเสี่ยงโดยมผู้ีบริหารระดบัสงู

และตวัแทนที่รับผดิชอบพันธกจิหลักของ

คระวิชาร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ

คณะทาํงาน 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  2 มกีารวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและ

ปัจจัยที่ก่อให้เกดิความเสี่ยงอย่างน้อย  3 

ด้านตามบริบทของสถาบนัตวัอย่างเช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  (การเงิน

งบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคารสถานที่) 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

   - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

ของคณะวิชา 

- ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมาย

ระเบยีบข้อบงัคบั 

- ความเสี่ยงด้านการปฏบิตังิานเช่นความ

เสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสตูรการ

บริหารงานวิจัยระบบงานระบบประกนั

คุณภาพ 

 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง

ด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารย์และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตกุารณภ์ายนอก 

- อื่นๆตามบริบทของคณะวิชา 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  3 มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของ

ความเสี่ยงและจัดลาํดบัความเสี่ยงที่ได้จาก

การวิเคราะห์ในข้อ 2  

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  4 มกีารจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยงที่มรีะดบั

ความเสี่ยงสงูและดาํเนินการตามแผน 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  5 มกีารตดิตามและประเมนิผลการ

ดาํเนินงานตามแผนและรายงานต่อ

ผู้บริหารสถาบนัเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปี

ละ 1 คร้ัง 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  6 มกีารนาํผลการประเมนิและข้อเสนอแนะ

จากต่อผู้บริหารสถาบนัไปใช้ในการปรับ

แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี

ถดัไป 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

มกีารดาํเนินการ5 ข้อ ดาํเนินการการ ... ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ6ข้อ มกีารดาํเนินการ...ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 

องคป์ระกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๑๒   การปฏบิตัติามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบนั(สมศ.๑๒) (ตวับ่งช้ีท่ีมหาวิทยาลยัรบัผิดชอบ) 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑก์ารประเมิน 

ใช้คะแนนการประเมนิผลการดาํเนินงานของสภาสถานบนั (คะแนนเตม็ ๕) 

หมายเหตุ  - 

เกณฑม์าตรฐานเชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

คะแนนการประเมนิผลการดาํเนินงานของสภาสถานบนั (คะแนนเตม็ ๕) x.xx 

ผลการดําเนินงาน 

             

             

             

              

รายการหลกัฐาน 

เอกสารหมายเลข x.x-x              

เอกสารหมายเลข x.x-x              

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

องคป์ระกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๑๓   การปฏบิตัติามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั(สมศ.๑๓)(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีผลผลิต 

เกณฑก์ารประเมิน 

ใช้คะแนนการประเมนิผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบนัแต่งตั้ง (คะแนนเตม็๕) 

หมายเหตุ  ระดบัคณะ ผู้บริหาร หมายถงึ คณบดี  

เกณฑม์าตรฐานเชิงปริมาณ 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

คะแนนการประเมนิผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบนัแต่งตั้ง (คะแนนเตม็๕)  x.xx 

ผลการดําเนินงาน 

             

             

             

              

รายการหลกัฐาน 

เอกสารหมายเลข x.x-x              

เอกสารหมายเลข x.x-x              

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

คะแนนมากกว่าหรือเท่ากบั

๓.๕๑ 
x.xx x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

คะแนนมากกว่าหรือเท่ากบั

๓.๕๑ 
x.xx x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 



คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 : หนา้ 121 

หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

องคป์ระกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.5 หน่วยงานมกีารดาํเนินงานตามระบบและขั้นตอนการปฏบิตังิาน (เฉพาะหน่วยงาน) 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

2 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

4ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

5ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มกีารพิจารณาร่วมกนัของบุคลากรใน

หน่วยงานในการจัดทาํขั้นตอนการปฏบิตังิาน 

 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  2 มกีารจัดทาํคู่มอืขั้นตอนการปฏบิตังิานที่

สอดคล้องกบัภาระงานหลัก 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

คะแนนมากกว่าหรือเท่ากบั

๓.๕๑ 
x.xx x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

คะแนนมากกว่าหรือเท่ากบั

๔.๕๐ 
x.xx x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 



คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 : หนา้ 122 

หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  3 มกีารดาํเนินงานตามขั้นตอนการปฏบิตังิาน* 

 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  4 มกีารประเมนิผลการดาํเนินตามขั้นตอน

การปฏบิตังิาน 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  5 มกีารนาํผลการประเมนิขั้นตอนการ

ปฏบิตังิานไปปรับปรงุอย่างเป็นรปูธรรม 

 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

หมายเหตุ :* ข้อมูลประกอบการพิจารณาการประเมนิขั้นตอนการปฏบิตังิาน ให้นาํมาจาก 3 แหล่ง คอื ผลการประเมนิจาก

ผู้ใช้บริการ, จากหัวหน้างานและจากการร่วมพิจารณาของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 5 ข้อ ดาํเนินการการ ... ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ5ข้อ มกีารดาํเนินการ...ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 



คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 : หนา้ 123 

หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.6การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (เฉพาะหน่วยงาน) 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

2 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

4ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

5ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มแีผนพัฒนาบุคลากรประจาํปี 

 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  2 มกีารดาํเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  3 บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับการพัฒนา

อย่างน้อย ร้อยละ 70 ตามแผนพัฒนา

บุคลากร 

 

 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  4 มกีารประเมนิแผนพัฒนาบุคลากร 

 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  5 มกีารนาํผลการประเมนิมาปรับปรงุ

แผนพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษาต่อไป

อย่างเป็นรปูธรรม 

 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 5 ข้อ ดาํเนินการการ ... ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ5ข้อ มกีารดาํเนินการ...ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

องคป์ระกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.7 ระดบัความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม (เฉพาะหน่วยงาน) 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลผลิต  

เกณฑก์ารประเมิน  

ใช้ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 

เกณฑม์าตรฐานเชิงปริมาณ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ขอ้มูลพื้ นฐาน ผลรวม 

ระดบัความพึงพอใจผู้รับบริการในภาพรวม (คะแนนเตม็๕)  x.xx 

ผลการดําเนินงาน 

             

             

             

             

              

รายการหลกัฐาน 

เอกสารหมายเลข x-x เอกสาร            

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มากกว่าหรือเท่ากบั 3.51 x.xx x.xx 
บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

คะแนนเฉล่ีย3.51 ขึ้นไป x.xx x.xx 
บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.8มรีะบบและกลไกในการดูแลครภัุณฑข์องหน่วยงาน (เฉพาะหน่วยงาน) 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

2 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

4ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

5ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มทีะเบยีนครภัุณฑข์องหน่วยงาน 

 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  2 มคู่ีมอืในการดูแลครภัุณฑข์องหน่วยงานและ

กาํหนดผู้รับผดิชอบ* 

 

 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  3 มกีารดูแลครภัุณฑต์ามคู่มอืที่หน่วยงาน

กาํหนดไว้ 

 

 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  4 มกีารประเมนิระบบการดูแลครภัุณฑข์อง

หน่วยงาน 

 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  5 มกีารนาํผลการประเมนิระบบการดูแล

ครภัุณฑไ์ปปรับปรงุอย่างเป็นรปูธรรม 

 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

หมายเหตุ :* การดูแลครภัุณฑข์องหน่วยงาน ให้หน่วยงานเป็นผู้กาํหนดระบบ/ขั้นตอนในการดูแลตามความเหมาะสม 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 5 ข้อ ดาํเนินการการ ... ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ5ข้อ มกีารดาํเนินการ...ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.9มรีะบบและกลไกในการควบคุมวัสดุสาํนักงาน (เฉพาะหน่วยงาน) 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

2 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

4ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

5ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มรีะบบในการควบคุม การเบกิจ่ายวัสดุ

สาํนักงาน 

 

 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  2 ข้อ1+มทีะเบยีนควบคุมการใช้งบประมาณ

ด้านวัสดุสาํนักงานให้เป็นไปตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 

 

 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  3 ข้อ2+มกีารดาํเนินงานตามระบบการควบคุม

การเบกิจ่ายวัสดุสาํนักงาน 

 

 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  4 ข้อ3+มกีารประเมนิผลการดาํเนินงานตาม

ระบบควบคุมวัสดุสาํนักงาน 

 

 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  5 ข้อ4+มกีารนาํผลการประเมนิไปปรับปรงุ

ระบบควบคุมวัสดุสาํนักงาน 

 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 5 ข้อ ดาํเนินการการ ... ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ5ข้อ มกีารดาํเนินการ...ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ขอ้สรุปโดยรวมองคป์ระกอบท่ี 7 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

สรุปผลการดําเนินงาน 

             

             

             

              

 

สรุป 

ค่าเฉล่ียประเมนิตนเององคป์ระกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ เท่ากบั  อยู่ในระดบั    

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

             

             

              

จุดอ่อน 

             

             

             

              

จุดท่ีควรพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง : - 

             

             

             

             

              

 

องคป์ระกอบท่ี  8   การเงินและงบประมาณ 

ตวับ่งช้ีท่ี 8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ(ตวับ่งช้ีท่ีมหาวิทยาลยัรบัผิดชอบ) 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

 1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 2 หรือ 3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 4 หรือ 5 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 6 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

 7 ข้อ 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน 

  1 มแีผนกลยุทธท์างการเงินที่สอดคล้องกบัแผนกลยุทธข์องคณะวิชา 

  2 มแีนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑก์ารจัดสรรและการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสทิธภิาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 

  3 มงีบประมาณประจาํปีที่สอดคล้องกบัแผนปฏบิตักิารในแต่ละพันธกจิและการพัฒนาคณะวิชาและบุคลากร 

  4 มกีารจัดทาํรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

  5 มกีารนาํข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ

คณะวิชาอย่างต่อเนื่อง 

  6 มหีน่วยงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยทาํหน้าที่ตรวจตดิตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑ์

ที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 

  7 คณบด/ีคณะกรรมการวิชาการคณะมกีารตดิตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนาํข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตดัสนิใจ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 5 ข้อ มกีารดาํเนินการ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ7ข้อ 
เนื่องจากเป็นตวับ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยรับผดิชอบ  

คณะวิชาจึงใช้ผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ขอ้สรุปโดยรวมองคป์ระกอบท่ี 8 

เนื่องจากเป็นตวับ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยรับผดิชอบ คณะวิชาจึงใช้ผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย 

สรุป 

ค่าเฉล่ียประเมนิตนเององคป์ระกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ เท่ากบั x.xx อยู่ในระดบั    

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 

เนื่องจากเป็นตวับ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยรับผดิชอบ คณะวิชาจึงใช้ผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

จุดท่ีควรพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง : - 

เนื่องจากเป็นตวับ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยรับผดิชอบ คณะวิชาจึงใช้ผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

องคป์ระกอบท่ี  9   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีท่ี 9.1   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตวับ่งช้ีกระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ 

1 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อหรือ 6 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 

มกีารดาํเนินการ 

9 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

  1 มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกบัพันธกจิและพัฒนาการ

ของคณะวิชาตั้งแต่ระดบัสาขาวิชาหรือ

หน่วยงานเทยีบเท่าและดาํเนินการตาม

ระบบที่กาํหนด 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  2 มกีารกาํหนดนโยบายและให้

ความสาํคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ

ระดบันโยบายและผู้บริหารสงูสดุของ

คณะวิชา 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  3 มกีารกาํหนดตวับ่งชี้ เพ่ิมเตมิตามอตั

ลักษณข์องคณะวิชา 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  4 มกีารดาํเนินงานด้านการประกนั ………………………………………….. x.x-x เอกสาร....... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน

ประกอบด้วย  1) การควบคุมตดิตาม

การดาํเนินงานและประเมนิคุณภาพ  2) 

การจัดทาํรายงานประจาํปีที่เป็นรายงาน

ประเมนิคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย

และสาํนักงานคณะกรรมการการ

อดุมศึกษาตามกาํหนดเวลาโดยเป็น

รายงานที่มข้ีอมูลครบถ้วนตามที่

ครบถ้วนตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ

การอดุมศึกษากาํหนดใน  CHE QA 

Online และ 3) การนาํผลการประเมนิ

คุณภาพไปทาํแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของคณะวิชา 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  5 มกีารนาํผลการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในมาปรับปรงุการทาํงาน

และส่งผลให้มกีารพัฒนาผลการ

ดาํเนินงานตามตวับ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์

ทุกตวับ่งชี้  

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  6 มรีะบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

ครบทั้ง 9 องคป์ระกอบคุณภาพ 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  7 มส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีในการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ

นักศึกษาผู้ใช้บณัฑติและผู้ใช้บริการ

ตามพันธกจิของคณะวิชา 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

  8 มเีครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้าน

การประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่าง

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

กก. ตน. ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

มหาวิทยาลัยและมกีจิกรรมร่วมกนั …………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

 

  9 มแีนวปฏบิตัทิี่ดหีรืองานวิจัยด้านการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน

พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น

สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ 

………………………………………….. 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

…………………………………………… 

(เอกสารหมายเลขx.x-x) 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

x.x-x เอกสาร....... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 5 ข้อ มกีารดาํเนินการ .... ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

มกีารดาํเนินการ 9 ข้อ มกีารดาํเนินการ .... ข้อ x.xx บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

องคป์ระกอบท่ี  9   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๙.๑๕   ผลประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสงักดั(สมศ.๑๕)(เฉพาะคณะวิชา) 

ชนิดของตวับ่งช้ีผลผลิต 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมคะแนนทุกตวับ่งชี้ เฉพาะของสกอ. 

จาํนวนตวับ่งชี้ ของสกอ.ทั้งหมด 23 ตวับ่งชี้ 

เกณฑก์ารประเมิน 

ใช้คะแนนผลการประเมนิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสงักดั 

เกณฑม์าตรฐานเชิงปริมาณ 
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หมายเหตุ : 1. กก. หมายถึง คณะกรรมการประเมินคณะวิชา/หน่วยงาน , ตน. หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ประเมินตนเอง 

2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

ผลการดําเนินงาน 

เนื่องจากเป็นตวับ่งชี้ที่ต้องคาํนวณจากตวับ่งชี้สกอ.ทุกตวับ่งชี้  คณะวิชาจึงไม่สามารถคาํนวณคะแนนได้ 

รายการหลกัฐาน 

เอกสารหมายเลข x.x-x              

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแลว้ 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุป้าหมาย 

คะแนนมากกว่า

หรือเท่ากบั ๔.๐๐ 

ผลรวมคะแนนประเมนิประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในโดยต้นสงักดั 

=x.xx 

x.xx 
บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ขอ้สรุปโดยรวมองคป์ระกอบท่ี 9 

สรุปผลการดําเนินงาน 

             

             

             

              

สรุป 

ค่าเฉล่ียประเมนิตนเององคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ เท่ากบั   อยู่ในระดบั    

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 

             

             

              

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุป้าหมาย 

คะแนนมากกว่า

หรือเท่ากบั๓.๕๑ 

ผลรวมคะแนนประเมนิประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในโดยต้นสงักดั 

=x.xx 

x.xx 
บรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
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2. ตัวอย่างการต้ังช่ือหลักฐาน 1.1-1 หมายถึง ช่ือตัวบ่งช้ี-ลาํดับหลักฐาน 

3. ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานบริหารทั่วไปจัดทาํรายงานประเมินตนเองโดยเลือกใช้แบบอกัษรเดียวกนัทั้งเล่ม 

จุดอ่อน 

             

             

             

              

จุดท่ีควรพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง : - 

             

             

             

              



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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1 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่เปิดสอนทั้งหมด

2 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา

3 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี

4 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติ

5 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทที่มเีฉพาะแผน ก

6 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทที่มเีฉพาะแผน ข

7 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท ที่มทีั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสตูรฉบบัเดยีวกนั

8 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดบัปริญญาโท แผน ก ที่มนัีกศกึษาลงทะเบยีนเรียนในแผน ก

9 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติขั้นสงู

10 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก

11 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดบัปริญญาเอก ที่มนัีกศกึษาลงทะเบยีนเรียน

12 (สกอ.) จ านวนศนูย์จัดการศกึษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด

13 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง

14 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา

15 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี

16 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติ

17 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท

18 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติขั้นสงู

19 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก

20 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  และแจ้งให้คณะกรรมการการ

อุดมศกึษาทราบ

21 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา

22 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี

23 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติ

24 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท

25 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติขั้นสงู

26 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก

27 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมตัติามกรอบ TQF

28 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา

29 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี

30 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติ

31 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท

32 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติขั้นสงู

33 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก

ขอ้มูล ณ วนัที่ xx xxxx xxxx ช่ือคณะวิชา
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34 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมตัติามกรอบ TQF และมกีารประเมนิผลตามตวับ่งช้ีผล

การด าเนินงานฯ ครบถ้วน

35 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา

36 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี

37 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติ

38 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท

39 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติขั้นสงู

40 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก

41 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด

42 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา

43 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี

44 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติ

45 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท

46 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติขั้นสงู

47 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก

48 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสตูรจากองคก์รวิชาชีพทั้งหมด

49 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา

50 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี

51 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติ

52 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท

53 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติขั้นสงู

54 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก

55 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมตัติามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน

56 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา

57 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี

58 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติ

59 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท

60 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติขั้นสงู

61 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก

62 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมตัติามกรอบ TQF ที่มผีลการประเมนิตามตวับ่งช้ีผลการ

ด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีที่ก าหนดในแต่

ละปี)

63 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา

64 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี

65 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติ
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66 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท

67 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติขั้นสงู

68 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก

69 - -(สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมตัติามกรอบ TQF ที่มผีลการประเมนิตามตวับ่งช้ีผล

การด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑก์ารประเมนิครบทกุตวับ่งช้ี

70 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา

71 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี

72 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติ

73 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท

74 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติขั้นสงู

75 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก

76 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพที่มคีวามร่วมมอืในการพัฒนาและบริหารหลักสตูรกบัภาครัฐ

หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพของหลักสตูร

77 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา

78 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี

79 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติ

80 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท

81 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติขั้นสงู

82 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 

83 (สกอ.) จ านวนนักศกึษาปัจจุบนัทั้งหมดทกุระดบัการศกึษา

84 - -(สกอ.) จ านวนนักศกึษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัอนุปริญญา

85 - -(สกอ.) จ านวนนักศกึษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาตรี

86 - -(สกอ.) จ านวนนักศกึษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบั ป.บณัฑติ

87 - -(สกอ.) จ านวนนักศกึษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาโท

88 - -(สกอ.) จ านวนนักศกึษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาโท  (แผน ก)

89 - -(สกอ.) จ านวนนักศกึษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาโท(แผน ข)

90 - -(สกอ.) จ านวนนักศกึษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบั ป.บณัฑติขั้นสงู

91 - -(สกอ.) จ านวนนักศกึษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดบัปริญญาเอก 

92 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏบิตังิานจริงและลาศกึษาต่อ

93 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิตังิานจริง

94 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศกึษาต่อ 

95 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏบิตังิานจริงและลาศกึษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือ

เทยีบเทา่ 

96 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏบิตังิานจริงและลาศกึษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทยีบเทา่ 
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97 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏบิตังิานจริงและลาศกึษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ

เทยีบเทา่

98 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏบิตังิานจริงและลาศกึษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทยีบเทา่ 

99 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกปีการศกึษาที่ผ่านมา (กรณทีี่เลือกใช้เกณฑ์

ประเมนิเป็นค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละฯ) 

100 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์

101 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มวีุฒิปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

102 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มวีุฒิปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

103 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มวีุฒิปริญญาเอก หรือเทยีบเทา่

104 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย ์

105 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

106 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

107 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาเอก หรือเทยีบเทา่

108 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์

109 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

110 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

111 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาเอก หรือเทยีบเทา่

112 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์

113 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

114 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

115 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาเอก หรือเทยีบเทา่

116 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา

117 (สกอ.) จ านวนนักศกึษาเตม็เวลาเทยีบเทา่  (FTES) รวมทกุหลักสตูร

118 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา

119 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี

120 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติ

121 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท

122 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติขั้นสงู

123 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก

124 (สกอ.) จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศกึษา

125 (สกอ.) จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศกึษาที่มกีารลงทะเบยีนการใช้ 

Wi-Fi กบัสถาบนั
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126 (สกอ.) ผลการประเมนิคณุภาพการให้บริการห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  ผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และมกีารฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศกึษา (จากคะแนนเตม็ 5)

127 (สกอ.) ผลการประเมนิคณุภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

และการพัฒนานักศกึษา อาท ิห้องเรียน ห้องปฏบิตักิาร อุปกรณก์ารศกึษา และจุดเช่ือมต่อ

อนิเตอร์เนต็ในระบบไร้สาย (จากคะแนนเตม็ 5)

128 (สกอ.) ผลการประเมนิคณุภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อาท ิงาน

ทะเบยีนนักศกึษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การ

จัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกฬีา (จากคะแนนเตม็ 5)

129 (สกอ.) ผลการประเมนิคณุภาพในการให้บริการสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภยัของอาคาร

ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสยี การจัดการขยะ รวมทั้งมรีะบบและ

อุปกรณป้์องกนัอคัคภียัในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนน

เตม็ 5)

130 (สกอ.) ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มต่ีอคณุภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้  (เทยีบจากคะแนนเตม็ 5) เฉล่ียทกุหลักสตูร

131 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา

132 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตรี

133 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติ

134 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท

135 - -(สกอ.) ระดบั ป.บณัฑติขั้นสงู

136 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 

137 (สมศ.) จ านวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเกบ็ข้อมลู ส าหรับ สมศ1)

138 (สมศ.) จ านวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมงีานท า 

139 (สมศ.) จ านวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเรจ็การศกึษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ

อาชีพอสิระ)

140 (สมศ.) จ านวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอสิระ

141 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรีที่มงีานท าก่อนเข้าศกึษา

142 (สมศ.) จ านวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่มกีจิการของตนเองที่มรีายได้ประจ าอยู่แล้ว

143 (สมศ.) จ านวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่ศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา

144 (สมศ.) จ านวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท

145 (สมศ.) จ านวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่เกณฑท์หาร

146 (สมศ.) เงินเดอืนหรือรายได้ต่อเดอืน  ของผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอสิระ (ค่าเฉล่ีย)

147 (สมศ.) จ านวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเกบ็ข้อมลู ส าหรับ สมศ2 16.2)

148 (สมศ.) จ านวนบณัฑติระดบัปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเกบ็ข้อมลู ส าหรับ สมศ2 16.2)

149 (สมศ.) จ านวนบณัฑติระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเกบ็ข้อมลู ส าหรับ สมศ2 16.2)
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150 (สมศ.) จ านวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่ได้รับการประเมนิคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ

151 (สมศ.) ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีตามกรอบ 

TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ ๕)

152 (สมศ.) ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มต่ีอผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรีตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ ๕)

153 (สมศ.) จ านวนบณัฑติระดบัปริญญาโทที่ได้รับการประเมนิคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ

154 (สมศ.) ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดบัปริญญาโทตามกรอบ 

TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ ๕)

155 (สมศ.) ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มต่ีอผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาโทตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ ๕)

156 (สมศ.) จ านวนบณัฑติระดบัปริญญาเอกที่ได้รับการประเมนิคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ

157 (สมศ.) ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดบัปริญญาเอกตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ ๕)

158 (สมศ.) ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มต่ีอผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาเอก

ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ ๕)

159 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมนิบณัฑติ ตามกรอบ TQF

160 (REPORT) จ านวนบณัฑติที่ได้รับการประเมนิ ตามกรอบ TQF ทั้งหมด

161 (สมศ.) ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มต่ีอบณัฑติระดบัปริญญาตรี โท เอก ตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ ๕)

162 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือ

บทความจากศลิปนิพนธ ์[ผลงานของผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาโท ที่ผ่านการกล่ันกรอง (peer 

review) โดยมบีคุคลภายนอกสถาบนัร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย]

163 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มกีารตพิีมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

164 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตพิีมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 

(proceedings)

165 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตพิีมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบั

นานาชาต ิ(proceedings) หรือมกีารตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติ

166 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ

167 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรคจ์ากศลิปนิพนธท์ี่เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเรจ็การศกึษา

ระดบัปริญญาโท)

168 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศลิปนิพนธท์ี่ได้รับการเผยแพร่ระดบัสถาบนัหรือจังหวัด

169 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศลิปนิพนธท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ
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170 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศลิปนิพนธท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ

171 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศลิปนิพนธท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซียน

172 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศลิปนิพนธท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  

173 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาโททั้งหมด (ปีการศกึษาที่เป็นวงรอบประเมนิ)

174 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตพิีมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเรจ็

การศกึษาระดบัปริญญาเอก)

175 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตพิีมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ/

ระดบันานาชาติ หรือตพิีมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมลู TCI (จ านวนบทความที่นับใน

ค่าน า้หนักน้ี จะต้องไม่นับซ า้กบัค่าน าหนักอื่นๆ)

176 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาตทิี่มช่ืีอปรากฎในประกาศ

ของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน า้หนักน้ี จะต้องไม่ซ า้กบัที่นับในค่าน า้หนักอื่นๆ)

177 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่มช่ืีอปรากฎอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน า้หนักน้ี จะต้องไม่ซ า้กบัที่นับในค่าน า้หนักอื่นๆ)

178 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการที่มช่ืีอปรากฎในฐานข้อมลูการจัด

อนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus 

(จ านวนบทความที่นับในค่าน า้หนักน้ี จะต้องไม่ซ า้กบัที่นับในค่าน า้หนักอื่นๆ)

179 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรคท์ี่เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญา

เอก)

180 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศลิปนิพนธท์ี่ได้รับการเผยแพร่ระดบัสถาบนัหรือจังหวัด

181 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศลิปนิพนธท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ

182 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศลิปนิพนธท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ

183 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศลิปนิพนธท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซียน

184 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ

185 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศกึษาที่เป็นวงรอบประเมนิ)

186 (สกอ.) ผลการประเมนิคณุภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต

แก่นักศกึษา (จากคะแนนเตม็ 5)

187 (สกอ.) ผลการประเมนิคณุภาพของการให้บริการข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศกึษา  (จาก

คะแนนเตม็ 5)

188 (สกอ.) ผลการประเมนิคณุภาพของการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพ

แก่นักศกึษา (จากคะแนนเตม็ 5)

189 (สกอ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่ส่งเสริมให้เกดิอตัลักษณ์
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190 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศกัยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์

191 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ ด้านจรรยาบรรณการวิจัย

192 (สกอ.) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่มกีารยื่นการจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรืออนุสทิธบิตัร

193 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบนั

194 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

195 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

196 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

197 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั

198 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

199 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

200 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

201 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิตังิานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศกึษาต่อ)

202 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

203 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

204 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

205 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏบิตังิานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศกึษาต่อ)

206 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

207 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

208 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

209 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศกึษาต่อ

210 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

211 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

212 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

213 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศกึษาต่อ

214 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

215 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  

216 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

217 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตพิีมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ/ระดบั

นานาชาต ิหรือตพิีมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมลู TCI (จ านวนบทความที่นับในค่า

น า้หนักน้ี จะต้องไม่ซ า้กบัที่นับในค่าน า้หนักอื่นๆ)

218 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

219 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

220 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

221 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาตทิี่มช่ืีอปรากฎในประกาศของ 

สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน า้หนักน้ี จะต้องไม่ซ า้กบัที่นับในค่าน า้หนักอื่นๆ)
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222 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

223 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

224 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

225 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่มช่ืีอปรากฎอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน า้หนักน้ี จะต้องไม่ซ า้กบัที่นับในค่าน า้หนักอื่นๆ)

226 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

227 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

228 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

229 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการที่มช่ืีอปรากฎในฐานข้อมลูการจัดอนัดบั

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ านวน

บทความที่นับในค่าน า้หนักน้ี จะต้องไม่ซ า้กบัที่นับในค่าน า้หนักอื่นๆ)

230 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

231 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

232 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

233 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจังหวัด  (ผลงานของ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า)

234 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

235 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

236 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

237 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ  (ผลงานของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า)

238 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

239 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

240 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

241 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ  (ผลงาน

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า)

242 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

243 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

244 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

245 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซียน  (ผลงานของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า)

246 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

247 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

248 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
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249 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  (ผลงานของอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยประจ า)

250 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

251 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

252 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

253 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์

254 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์

255 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคณุภาพ

256 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตพิีมพ์ในวารสารระดบัชาติ

257 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตพิีมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ

258 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสอืที่มกีารประเมนิผ่านตามเกณฑโ์ดยผู้ทรงคณุวุฒิที่สถานศกึษาก าหนด 

(ผลงานจะต้องเกนิร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

259 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสอืที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑก์าร

ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสอืที่มคีณุภาพสงูมผีู้ทรงคณุวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์

ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกนิร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน)

260 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบนัอนุมตัิ

261 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน

262 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย

263 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและ

การวิจัย

264 (สมศ.) ระดบัความพึงพอใจของบคุลากรและนักศกึษาที่เกี่ยวกบัประเดน็ ๑ - ๔ ไม่ต ่ากว่า ๓.๕๑ 

จากคะแนนเตม็ ๕

265 (สมศ.) คะแนนผลการประเมนิผลการด าเนินงานของสภาสถาบนั  (คะแนนเตม็ ๕) 

266 (สมศ.) คะแนนการประเมนิผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบนัแต่งตั้ง (คะแนนเตม็ ๕) 

267 (สมศ.) ผลการประเมนิความเหน็ของบคุลากร เกี่ยวกบัการปฏบิตังิานของสถาบนัที่สอดคล้องกบัอตั

ลักษณ ์(จากคะแนนเตม็ ๕)

268 (สมศ.) จ านวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่ได้รับการประเมนิคณุลักษณะตามอตัลักษณ์

269 (สมศ.) ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่มคีณุลักษณะตามอตัลักษณ์ (คะแนน

เตม็ ๕)

270 (สมศ.) จ านวนบณัฑติระดบัปริญญาโทที่ได้รับการประเมนิคณุลักษณะตามอตัลักษณ์

271 (สมศ.) ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบณัฑติระดบัปริญญาโทที่มคีณุลักษณะตามอตัลักษณ์ (คะแนน

เตม็ ๕)

272 (สมศ.) จ านวนบณัฑติระดบัปริญญาเอกที่ได้รับการประเมนิคณุลักษณะตามอตัลักษณ์
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273 (สมศ.) ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบณัฑติระดบัปริญญาเอกที่มคีณุลักษณะตามอตัลักษณ์ (คะแนน

เตม็ ๕)

274 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมนิบณัฑติที่มคีณุลักษณะตามอตัลักษณ์

275 (สมศ.) จ านวนบณัฑติที่ได้รับการประเมนิคณุลักษณะตามอตัลักษณ์ ทั้งหมด

276 (สมศ.) ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบณัฑติที่มคีณุลักษณะตามอตัลักษณ์ (คะแนนเตม็ ๕)

277 (สมศ.) ผลการประเมนิความพึงพอใจของบคุลากรที่เกี่ยวกบัการด าเนินการตามจุดเน้น และ

จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศกึษา (จากคะแนนเตม็ ๕)

278 (กพร.) จ านวนนักศกึษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด

279 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี

280 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่เข้าสอบภาษาเขมร

281 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง

282 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่เข้าสอบภาษาญ่ีปุ่ น

283 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่เข้าสอบภาษาทมฬิ

284 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่เข้าสอบภาษาพม่า

285 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน

286 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่เข้าสอบภาษามลายู

287 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่เข้าสอบภาษามาเลย์

288 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่เข้าสอบภาษาลาว

289 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม

290 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่เข้าสอบภาษาองักฤษ

291 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่เข้าสอบภาษาอนิโดนีเซีย

292 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ

293 (กพร.) จ านวนนักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่

ก าหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดบัไม่ต ่ากว่าร้อยละ  60 ของคะแนนเตม็)

294 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีที่

ก าหนด (ได้คะแนนในระดบัไม่ต ่ากว่าร้อยละ  60 ของคะแนนเตม็)

295 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรที่

ก าหนด(ได้คะแนนในระดบัไม่ต ่ากว่าร้อยละ  60 ของคะแนนเตม็)

296 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนกลางที่

ก าหนด (ได้คะแนนในระดบัไม่ต ่ากว่าร้อยละ  60 ของคะแนนเตม็)

297 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญ่ีปุ่ นที่

ก าหนด (ได้คะแนนในระดบัไม่ต ่ากว่าร้อยละ  60 ของคะแนนเตม็)

298 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมฬิที่

ก าหนด (ได้คะแนนในระดบัไม่ต ่ากว่าร้อยละ  60 ของคะแนนเตม็)

299 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่าที่

ก าหนด  (ได้คะแนนในระดบัไม่ต ่ากว่าร้อยละ  60 ของคะแนนเตม็)
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300 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนที่

ก าหนด  (ได้คะแนนในระดบัไม่ต ่ากว่าร้อยละ  60 ของคะแนนเตม็)

301 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์ที่

ก าหนด (ได้คะแนนในระดบัไม่ต ่ากว่าร้อยละ  60 ของคะแนนเตม็)

302 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูที่

ก าหนด (ได้คะแนนในระดบัไม่ต ่ากว่าร้อยละ  60 ของคะแนนเตม็)

303 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวที่

ก าหนด (ได้คะแนนในระดบัไม่ต ่ากว่าร้อยละ  60 ของคะแนนเตม็)

304 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเวียดนามที่

ก าหนด  (ได้คะแนนในระดบัไม่ต ่ากว่าร้อยละ  60 ของคะแนนเตม็)

305 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาองักฤษที่

ก าหนด (ได้คะแนนในระดบัไม่ต ่ากว่าร้อยละ  60 ของคะแนนเตม็)

306 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอนิโดนีเซีย

ที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดบัไม่ต ่ากว่าร้อยละ  60 ของคะแนนเตม็)

307 - -(กพร.) จ านวนนักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตาม

กฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดบัไม่ต ่ากว่าร้อยละ  60 ของคะแนน

เตม็)

308 (สกอ.) จ านวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศกึษา  3D ด้านการส่งเสริมประชาธปิไตย

309 (สกอ.) จ านวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศกึษา  3D ด้านการส่งเสริมให้มคีณุธรรม จริยธรรม

และความเป็นไทย

310 (สกอ.) จ านวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศกึษา  3D ด้านการสร้างภมูคิุ้มกนัภยัจากยาเสพตดิ

ทกุชนิด
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ภาคผนวก 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี 

       (รายละเอียดตามคู่มือและแนวปฏิบติัตามาตรฐานการเรียนรู ้

พ.ศ. 2556 ส านกัพฒันาวิชาการ) 
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