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    บท ท่ี 1 
บทนํา 

1.1 บทสรุปผูบ้ริหาร 
ประวัติหน่วยงานโดยย่อ   ................................................................................................................. 
ผลการประเมินตนเอง  
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินงาน   
 มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินงาน 

โดยมีกระบวนการพัฒนาแผน   มีการจัดทาํแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน ตัวบ่งช้ีของการดําเนินงาน 
จํานวน 11  ตัวบ่งช้ี  มีการกํากับดูแลและติดตามผลเป็นระยะ มีการเสนอผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามเกณฑ์การดําเนินงานได้ 8 ข้อ  ผลการบริหารสถาบันให้เกิด     
อัตลักษณ์ ดําเนินการได้ครบทุกข้อ  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่
คุณธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19  และผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน ดําเนินการได้ครบทุกข้อ 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 เท่ากับ  4.00 (ระดับดี)   ตามเกณฑ์ สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 เท่ากับ  4.55 (ระดับดีมาก)    ตามเกณฑ์ ม.ร. 
จุดแข็ง 

1.  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดอ่อน 
     1. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

(บรรยายสรุปตามตัวบ่งช้ี ตามตัวอย่าง) ........................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 เท่ากับ  …………… (ระดับ...............)   ตามเกณฑ์ สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 เท่ากับ  …………… (ระดับ..............)    ตามเกณฑ์ ม.ร. 
จุดแข็ง 

1.  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดอ่อน 
     1. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

(บรรยายสรุปตามตัวบ่งช้ี ตามตัวอย่าง) ........................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 เท่ากับ  …………… (ระดับ...............)   ตามเกณฑ์ สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 เท่ากับ  …………… (ระดับ..............)    ตามเกณฑ์ ม.ร. 
จุดแข็ง 

1.  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดอ่อน 
     1. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
(บรรยายสรุปตามตัวบ่งช้ี ตามตัวอย่าง) ........................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 
 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 เท่ากับ  …………… (ระดับ...............)   ตามเกณฑ์ สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 เท่ากับ  …………… (ระดับ..............)    ตามเกณฑ์ ม.ร. 
จุดแข็ง 

1.  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดอ่อน 
     1. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

(บรรยายสรุปตามตัวบ่งช้ี ตามตัวอย่าง) ........................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 เท่ากับ  …………… (ระดับ...............)   ตามเกณฑ์ สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 เท่ากับ  …………… (ระดับ..............)    ตามเกณฑ์ ม.ร. 
จุดแข็ง 

1.  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดอ่อน 
     1. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 (บรรยายสรุปตามตัวบ่งช้ี ตามตัวอย่าง) ........................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 
 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 เท่ากับ  …………… (ระดับ...............)   ตามเกณฑ์ สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 เท่ากับ  …………… (ระดับ..............)    ตามเกณฑ์ ม.ร. 
จุดแข็ง 

1.  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดอ่อน 
     1. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 (บรรยายสรุปตามตัวบ่งช้ี ตามตัวอย่าง) ........................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 7 เท่ากับ  …………… (ระดับ...............)   ตามเกณฑ์ สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 7 เท่ากับ  …………… (ระดับ..............)    ตามเกณฑ์ ม.ร. 
จุดแข็ง 

1.  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดอ่อน 
     1. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 (บรรยายสรุปตามตัวบ่งช้ี ตามตัวอย่าง) ........................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 8 เท่ากับ  …………… (ระดับ...............)   ตามเกณฑ์ สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 8 เท่ากับ  …………… (ระดับ..............)    ตามเกณฑ์ ม.ร. 
จุดแข็ง 

1.  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดอ่อน 
     1. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 
 (บรรยายสรุปตามตัวบ่งช้ี ตามตัวอย่าง) ........................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 9 เท่ากับ  …………… (ระดับ...............)   ตามเกณฑ์ สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 9 เท่ากับ  …………… (ระดับ..............)    ตามเกณฑ์ ม.ร. 
จุดแข็ง 

1.  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดอ่อน 
     1. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
องค์ประกอบที่ 10  นโยบายสถานศึกษา 3 ดี  (3D) 
 (บรรยายสรุปตามตัวบ่งช้ี ตามตัวอย่าง) ........................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 10 เท่ากับ  …………… (ระดับ...............)  ตามเกณฑ์ สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 10 เท่ากับ  …………… (ระดับ..............)    ตามเกณฑ์ ม.ร. 
จุดแข็ง 

1.  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดอ่อน 
     1. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ชื่อหน่วยงาน  ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมา 
…………………………………………………………………………………………………...............……………………………
ปรัชญา ปณธิาน เป้าหมายและวัตถุประสงค ์
…………………………………………………………………………………………………...............……………………………
รายชื่อผู้บริหารของหน่วยงาน 
…………………………………………………………………………………………………..............……………………………
หลักสูตรและสาขาท่ีเปิดสอน  (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………….............………………………………
จํานวนนักศึกษา  (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………….............………………………………
จํานวนอาจารย์และบคุลากร 
………………………………………………………………………………………………….............……………………………… 
 

หมายเหตุ หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนให้กําหนดระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังน้ี 
วุฒิการศึกษา 

 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

อาจารย์         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์         
รองศาสตราจารย์         
ศาสตราจารย์         
ข้อมูล ณ วันที่................................................. 
 
1.2 งบประมาณและอาคารสถานที ่

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

1.3 เอกลักษณ์วัฒนธรรมของหน่วยงาน  (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………….............………………………………
…………………………………………………………………………………………………...............…………………………… 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เฉลี่ยตามองคป์ระกอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยู่ในระดับ.........ได้คะแนนเฉลี่ย ....... 
เฉลี่ยตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยรามคาํแหง อยู่ในระดับ.........ได้คะแนนเฉลี่ย ....... 
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1.4 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปทีี่ผา่นมา และเปา้หมายสําคัญในปีปัจจุบนั    

ผลการประเมินป ี2554 การปรับปรุง เป้าหมาย (ป ี2555) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
องค์ประกอบที่ 1 
……………………………………………… 
องค์ประกอบที่ 2 
…………………………………………………….. 
องค์ประกอบที่ 3 
……………………………………………………. 
องค์ประกอบที่ 4 
……………………………………………………. 
องค์ประกอบที่ 5 
……………………………………………………. 
องค์ประกอบที่ 6 
……………………………………………………… 
องค์ประกอบที่ 7 
…………………………………………………… 
องค์ประกอบที่ 8 
…………………………………………………….. 
องค์ประกอบที่ 9 
……………………………………………………. 
องค์ประกอบที่ 10 
……………………………………………………. 
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