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บทที่ 2 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และ แผนการดําเนินงาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน 

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

   
  
  

  

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน 

   

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี
ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

1. ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ จาํนวน...................ตัวบ่งชี้ 
2. ตัวบ่งชี้ที่สามารถดําเนินการได้ตามแผนกลยุทธ์
.............................ตัวบ่งชี้ 
3. ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปี.............ตัวบ่งชี้ 
4. ตัวบ่งชี้ที่สามารถดําเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี...............................ตัวบ่งชี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ  

 
  

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

   

  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

   

  

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

   

 
เกณฑ์การประเมิน (ข้อ)  กระบวนการ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

 
เป้าหมาย................................ ทําได้.....................................    บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป......................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
 
 

 *   ช่อง เป้าหมาย.............. มาจากการนําข้อมูลเป้าหมายปีต่อไปในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  
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ตัวบ่งชี้ที่  1.2 ผลการบริหารสถาบันใหเ้กิดอัตลักษณ์ คอื ผลิตบณัฑิตให้มีความรูคู้่คณุธรรม (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 16.1) 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
   

  
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการ

ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ ์
   

3. ผลการประเมนิของผู้เรียนและบุคลากรเกีย่วกับการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

1. ผลการประเมินความเห็นของผู้เรียนและบุคลากร
......................................... (จากคะแนนเต็ม 5) 
2. จํานวนผู้ประเมิน............... คน 

  

4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือ
สร้างคุณค่าต่อสังคม 

   

5. ผู้เรียน/ บุคลากร/ คณะ/ สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

- การได้รับการยกย่องระดับชาติ คือ............................ 
- การได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ คือ.................. 

  

 
เกณฑ์การประเมิน     (ข้อ)  ผลผลิต / ผลลพัธ์    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้........................................    บรรลุเป้าหมาย        ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป........................ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.2 ผลการบริหารสถาบันใหเ้กิดอัตลักษณ์ คอื ผลิตบณัฑิตให้มีความรูคู้่คณุธรรม    (สมศ.ตัวบ่งชีท้ี่ 16.1) 
 บุคลากร 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
รางวัล วัน/เดือน/ป ี

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 นักศึกษา 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล รางวัล รหัสนักศึกษา 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ได้รับรางวัล 

หน่วยงานที่มอบรางวัล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3    ผลการพัฒนาบณัฑิตตามอัตลักษณ ์ คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรูคู้คุ่ณธรรม (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 16.2) 
 

ข้อมูล ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา     

2. จํานวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด     

3. จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน  (จากมติของ สมศ. ที่ให้ ม.ร. เทียบเกณฑ์ได้)     

4.  ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน     

5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (4) / (3)     

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (ค่าเฉลี่ย) ผลผลิต / ผลลัพธ์    
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 
วิธีการคาํนวณ 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์
 

 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
 
จํานวนกลุ่มตัวอย่างไดจ้ากการสุ่มตามที่ มร. ขอเทียบเกณฑ์ จาก สมศ. ดงันี ้

ขั้นตอนที่ 1 จําแนกจํานวนบัณฑิตตามคณะและระดับการศึกษา (ปริญญาตร ีโทและเอก) 
ขั้นตอนที่ 2 สุ่มจํานวนบัณฑิตโดยใชก้ระบวนการวิจัยตามหลักของ Taro Yamane โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 
ขั้นตอนที่ 3 สุ่มจํานวนบัณฑิตของแต่ละกลุ่มอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามเกณฑ์ของ สมศ. 
ขั้นตอนที่ 4 นําข้อมูลที่ไดจ้ากขัน้ตอนที่ 3 มาคํานวณตามเกณฑ์ของ สมศ. 

 
เป้าหมาย................................ ทําได้.......................................    บรรลุเป้าหมาย        ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป............................. 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.4 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของสถาบนั (การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา)  (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 17) 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น 

จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา โดยได้รับ
การเห็นชอบจากสถาบัน 

   
  

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

   

3. ผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการจุดเน้น จุดเด่น หรอืความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร..........(จาก
คะแนนเต็ม 5) 
2. จํานวนผู้ประเมิน.................คน 

  

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

   

5. ผู้เรียน/ บุคลากร/ คณะ/ สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตาม
จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนดและได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

- การได้รับการยกย่องระดับชาติ คือ............................... 
- การได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ คือ...................... 

  

 
เกณฑ์การประเมิน     (ข้อ)  ผลผลิต / ผลลพัธ์    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้...................................    บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป.......................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.4 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของสถาบนั (การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา)  (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 17) 
บุคลากร 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
รางวัล วัน/เดือน/ป ี

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

นักศึกษา 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล รางวัล รหัสนักศึกษา 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ได้รับรางวัล 

หน่วยงานที่มอบรางวัล 

      
      
      
      
      

 
หมายเหตุ  :  รายชื่อบคุลากร/ชื่อบคุลากร/ชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลต้องเกี่ยวข้องกับการเป็นตลาดวิชา 
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องค์ประกอบที่ 2   การผลติบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหมแ่ละปรับปรุงหลักสตูรตาม

แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

   
  

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

   

3. ทุกหลักสูตรมกีารดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลกัสูตรใดยังไม่มปีระกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่
กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับ    
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย       
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสตูรปรับปรุงที่ยังไม่ได้
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อน  
ปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 
 

1. จํานวนหลักสูตรทั้งหมด..........................หลักสูตร 
2. จํานวนหลักสูตรที่ดําเนินงานได้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ.......................หลักสูตร 
3. จํานวนหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548...............หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้

ครบถ้วนทั้งข้อ 1  ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมีการประเมินหลักสูตรทกุหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุม
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี 
ทุกหลักสูตร 

   
  
  
  

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมีการพัฒนาหลักสูตรทกุหลักสูตรตามผลการประเมนิในข้อ 4 
กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร 

   
  
  
  

 
เกณฑ์การประเมิน  (ข้อ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้........................................    บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป............................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์  ……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ลําดับ รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

ปีการศึกษาที่
ประกาศใช้ 

ปี พ.ศ.   
ที่ปรับปรุง

ระดับการศึกษา (โปรด ที่ระดับการศึกษา) 
มาตรฐานหลักสูตร(โปรด 

ที่หลักสูตร) 
หลักสูตรวิชาชีพ 

ป.ตรี 

ป.โท 

ป.เอก 

หลักสูตร
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

พ.ศ. 2548 

มาตรฐาน
หลักสูตร
ตามกรอบ 

TQF 

ผ่านการ
รับรอง
หลักสูตร

จากองค์กร
วิชาชีพ 

ไม่ผ่านการ
รับรอง
หลักสูตร

จากองค์กร
วิชาชีพ 

แผน ก แผน ข แผน ก+ข 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

 
 
 
 
 
 

1. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดรวมที่ลาศกึษาต่อ.............................คน 
2. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก....................คน 
3.  จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ...........................คน 
4. ร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก.................. 
หมายเหตุ  ถ้าเลือกวิธีคํานวณแบบที่  2 กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดรวมที่ลาศกึษาต่อ..................คน 
(ปีการศึกษา 2553) 
2. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก....................คน(ปีการศึกษา 2554) 
3. ร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก.................. (ปีการศึกษา 2554) 
4. ร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก.................. (ปีการศึกษา 2555) 
5. การเพิ่มของร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก.................. 

  

 
เกณฑ์การประเมิน  (ร้อยละ)  ปัจจัยนําเข้า 
 
วิธีคํานวณแบบที่ 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 
วิธีคํานวณแบบที่ 2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

 
เป้าหมาย................................ ทําได้..........................................    บรรลุเป้าหมาย        ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป........................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.3  อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
1. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดรวมที่ลาศกึษาต่อ......................คน 
2. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์......................คน 
3. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์................คน 
4. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์.............คน 
5. รวมจํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ............คน 
6.  จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ...........................คน 
7. ร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .................. 
หมายเหตุ  ถ้าเลือกวิธีคํานวณแบบที่  2 กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดรวมที่ลาศกึษาต่อ.......... คน (ปีการศึกษา 2554) 
2. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์...........คน (ปีการศึกษา 2554) 
3. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์....... คน (ปีการศึกษา 2554) 
4. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์................คน (ปีการศึกษา 2554) 
5. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งอาจารย์..................คน (ปีการศึกษา 2554) 
6. ร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
.................. (ปีการศึกษา 2554) 
7. ร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
.................. (ปีการศึกษา 2555) 
8. การเพิ่มของร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .................. 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.3  อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 
เกณฑ์การประเมิน  (ร้อยละ)  ปัจจัยนําเข้า 
 

วิธีคํานวณแบบที่ 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน 
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป   หรอื 

วิธีคํานวณแบบที่ 2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

 
เป้าหมาย................................ ทําได้...........................................    บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป............................. 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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   ตัวบ่งชี้ที่   2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอน

และการวัดผล และมแีผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  

   

  

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด 

   

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

   

5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

   

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

   

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

   

เกณฑ์การประเมิน  (ข้อ)  กระบวนการ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 

 
เป้าหมาย................................ ทําได้..................................    บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป............................ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่

สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
คณะไม่ต้องดําเนนิการยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร ์

 
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทกุปีการศึกษา 
   

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และ
จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

   

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

   

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย  
การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการประเมนิคุณภาพของบริการโดยรวมของ 
ข้อที่ 2  บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ฯลฯ       
= ....................... จากคะแนนเต็ม 5 
ข้อที่ 3 บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน ฯลฯ  = ............จากคะแนนเต็ม 5 
ข้อที่ 4 บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ 
= ............... จากคะแนนเต็ม 5 
ข้อที่ 5 ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคาร ฯลฯ   = ............... จากคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 

   

 
เกณฑ์การประเมิน  (ข้อ)  ปัจจัยนําเข้า ทุกคณะไม่ต้องประเมินเกณฑ์การดําเนินงานข้อ 1  และเริม่นับคะแนนตั้งแต่ข้อ 2-7 (ยกเว้น วศ.) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 

 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้..................................    บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป............................ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ . ……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 
   

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

1. จํานวนหลักสูตร ทั้งหมด...................หลักสูตร 
2. จํานวนรายวิชา .....................วิชา 

  

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และ
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือ
จากการทําวิจัย 

   

4. มีการให้ผูม้ีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร 

   

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

   

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมนิความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่
ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1. จํานวนวิชาทั้งหมด..................วิชา 
2. จํานวนวิชาที่ผลการประเมินตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
...............วิชา 
3. จํานวนวิชาที่ผลการประเมินต่ํากว่า  3.51 
.................วิชา 

  

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
เกณฑ์การประเมิน   (ข้อ) กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 

 
เป้าหมาย................................ ทําได้.........................................    บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป.......................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีการสํารวจคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตร ีทกุรอบระยะเวลาตาม
แผนกําหนดการศึกษาของหลกัสูตร 

   

  

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การวัดผลการศึกษาและสมัฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

   

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
 

   

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม
ระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

   

5. มีกิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 
 

   

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

  4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้...................................    บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป.......................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ลําดับ ชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา 
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

ในที่ประชุมระหว่างสถาบัน  (ระบุสถาบัน) 
วัน/เดือน/ป ี

ที่จัด 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ลําดับ ชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา 
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

ในที่ประชุมระหว่างสถาบัน  (ระบุสถาบัน) 
วัน/เดือน/ป ี

ที่จัด 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนกัศึกษา 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศกึษาที่

ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
   

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ 
นักศึกษาและผูเ้กี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

   

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัด
ความสําเร็จ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม.................. 
 

  

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

1. จํานวนตัวบ่งชี้ของโครงการ/กิจกรรม................ 
2. จํานวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย......................... 
3. ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย………………. 

  

5. มีนักศึกษาหรอืกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ 

- จํานวนนักศกึษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม……………..คน 
- จํานวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม……….กิจกรรม 

  

เกณฑ์การประเมิน   (ข้อ)  ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

  4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้.................................    บรรลุเป้าหมาย         ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป............................ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนกัศึกษา 

ลําดับ ชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา รางวัล 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ได้รับรางวัล 

หน่วยงานที่มอบรางวัล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9    บัณฑิตปรญิญาตรทีี่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1  ปี  (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 1) 
ผลการดําเนนิงาน 

ข้อมูล ปีการศึกษา ................. 
1.จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีต่อบแบบสํารวจ  
   1.1 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา  
   1.2 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ  
2. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสาํรวจทั้งหมด  [1 - (1.1+1.2)]  
3. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทํา (ใหม่)  
   3.1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา  
   3.2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ  
4.  จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (3.1+3.2)  
5.  ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (4/2)x100  
6. เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  

หลักฐาน 
 1. ........................................................................... 
 2. .......................................................................... 
เกณฑ์การประเมิน   (ร้อยละ)  ผลผลิต / ผลลัพธ์   
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
วิธีการคาํนวณ 
                          

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้.................................    บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป........................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.10    คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 2) 
 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนบัณฑิตทุกระดับ 

ข้อมูล ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

1.จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาทั้งหมด     

2.จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน  (จากมติของ สมศ. ทีใ่ห้มร.เทียบเกณฑ์ได้)     

3.ผลรวมของคา่คะแนนจากการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างตามกรอบ TQF     

4.ค่าเฉลีย่ของคะแนนบัณฑิต  (3)/(2)     

หลักฐาน 
 1. ........................................................................... 
 2. .......................................................................... 
 
เกณฑ์การประเมิน  (ค่าเฉลี่ย)  ผลผลิต / ผลลัพธ์         วิธีการคาํนวณ 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
                          
ตัวอย่างได้จากการสุ่มตามที่ มร. ขอเทียบเกณฑ์จาก สมศ. ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 จําแนกจํานวนบัณฑิตตามคณะและระดับการศึกษา (ปริญญาตร ีโทและเอก) 
ขั้นตอนที่ 2 สุ่มจํานวนบัณฑิตโดยใชก้ระบวนการวิจัยตามหลักของ Taro Yamane โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 
ขั้นตอนที่ 3 สุ่มจํานวนบัณฑิตของแต่ละกลุ่มอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามเกณฑ์ของ สมศ. 
ขั้นตอนที่ 4 จําแนกกลุ่มตัวอยา่งที่สุ่มไดใ้นขั้นตอนที่ 3 ตามสัดส่วนของสาขาวิชาหรือวิชาเอก เพื่อให้ไดต้ัวแทนทกุกลุ่ม 
ขั้นตอนที่ 5 นําข้อมูลที่ไดจ้าก ขั้นตอนที่ 4 มาคํานวณตามเกณฑ์ สมศ. 
 

เป้าหมาย................................ ทําได้..........................................    บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป............................. 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ ……..............คะแนน (เต็ม 5) 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  
 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ผลงานของผู้สาํเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโทที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 3) 
ผลการดําเนนิงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล จํานวนชิ้นงาน ค่าถ่วงน้าํหนกั 

1.จํานวนผลงานของผูส้ําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร ่   
1.1 มกีารเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ค่าน้ําหนัก 0.25)   
1.2 มกีารตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) (ค่าน้าํหนัก 0.50)   
1.3 มกีารตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ  (ค่าน้าํหนัก 0.75) 

  

1.4 มกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   (ค่าน้ําหนัก 1.00)   
2.  ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักงานวิจัยของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
3. จํานวนผลงานสร้างสรรค์ของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการเผยแพร่   
3.1  ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ค่าน้ําหนัก 0.125)     
3.2  ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (คา่น้ําหนัก 0.25)   
3.3  ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ําหนัก 0.50)   
3.4  ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ค่าน้ําหนัก 0.75)   
3.5  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่าน้ําหนัก 1.00)   
4.   ผลรวมคา่ถ่วงน้ําหนักงานสร้างสรรคข์องผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ผลงานของผู้สาํเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโทที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 3) 
ระดับคณุภาพของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท 

ผลงานผูส้ําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท ข้อมูล 
1.จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
   1.1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก.  
   1.2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข.  
2.ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักงานวิจัยของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท  
3.ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักงานสร้างสรรคข์องผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
4.รวมผลงานทีค่ิดค่าน้ําหนัก (2)+(3)  
5.ระดับคุณภาพบทความวิจัย/งานสร้างสรรค์ (4/1)X100=(%)  

เกณฑ์การใหค้ะแนน  (ร้อยละ)   ผลผลิต / ผลลัพธ์           
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
วิธีการคาํนวณ   

 
 
 
 
 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทให้นับผลงานที่ตีพมิพ์ตามปีปฏิทินที่ตรงกับปกีารศึกษาที่ประเมนิ 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทให้นบัตามปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
เป้าหมาย................................ ทําได้......................................    บรรลุเป้าหมาย        ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป............................ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    X   100 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.11  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ (สมศ. ตัวบ่งชี้ที ่3) 
 

ลําดับ 
ชื่อผลงานของ

นักศึกษา 
ชื่อผู้ทําผลงาน รหัสนักศึกษา 

ว/ด/ป 
ที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประเภทของผลงาน 
แหล่งเผยแพร่ 

(ชื่อการประชุม/ชื่อ
วารสาร/เล่มที่) 

ว/ด/ป 
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ระดับคุณภาพ
งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ 

(ระบุหมายเลข) 

ค่าน้ําหนัก 
(โปรดระบุ 
0.25 - 1) 

งานวิจัย งานสร้างสรรค์
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.12   ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. ตัวบง่ชี้ที่ 4) 
 

ผลการดําเนนิงาน 

 
 
 
 

ข้อมูล จํานวนชิ้นงาน ค่าถ่วงน้าํหนกั 

1.  จํานวนผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่   
1.1  ผลงานทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (ค่าน้ําหนัก 0.25) 

  

1.2  ผลงานทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (ค่าน้ําหนัก 0.50)   
1.3  ผลงานทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (ค่าน้ําหนัก 0.75)   
1.4  ผลงานทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ใดควอไทล์หนึ่ง ในปีล่าสุด ใน subject category 
ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI  และ  Scopus 
(ค่าน้ําหนัก 1.00) 

  

2.  ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักงานวิจัยของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   
3.  จํานวนผลงานสร้างสรรค์ของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการเผยแพร่   
3.1  ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ค่าน้ําหนัก 0.125)     
3.2  ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (คา่น้ําหนัก 0.25)   
3.3  ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ําหนัก 0.50)   
3.4  ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ค่าน้ําหนัก 0.75)   
3.5  ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่าน้ําหนัก 1.00)   
4.  ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักงานสร้างสรรค์ของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.12   ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. ตัวบง่ชี้ที่ 4) 
ระดับคณุภาพของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของผูส้ําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก       

ผลงานผูส้ําเรจ็การศึกษา บณัฑิตปริญญาเอก  
1.  จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก        
2.  ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักงานวิจัยของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
3.  ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักงานสร้างสรรค์ของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
4.  รวมผลงานที่คิดค่าน้ําหนัก (2)+(3)  
5.  ระดับคุณภาพบทความวิจัย/งานสร้างสรรค์ (4/1)X100=(%)  

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  (ร้อยละ) ผลผลิต / ผลลัพธ์  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน  
สูตรการคํานวณ    
 
       
 

 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกให้นับผลงานที่ตพีิมพ์ตามปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใหน้ับตามปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
เป้าหมาย................................ ทําได้........................................    บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป............................. 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
 
 

      ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก    X 100  
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.12   ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่    (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 4) 

ลําดับ 
ชื่อผลงานของ

นักศึกษา 
ชื่อผู้ทําผลงาน รหัสนักศึกษา 

ว/ด/ป 
ที่สําเร็จ
การศึกษา 

ประเภทของผลงาน 
แหล่งเผยแพร่ 

(ชื่อการประชุม/ชื่อ
วารสาร/เล่มที่) 

ว/ด/ป 
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ระดับคุณภาพ
งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ 

(ระบุหมายเลข) 

ค่าน้ําหนัก 
(โปรดระบุ 
0.25 - 1) 

งานวิจัย งานสร้างสรรค์
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.13  การพัฒนาอาจารย์  (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 14) 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. การพัฒนาอาจารย์   จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดนับรวมที่ลาศึกษาต่อ จํานวน...........คน (ปีการศึกษา 2555)  

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (ค่าดัชนีคุณภาพ)   ผลผลิต / ผลลัพธ์       วิธีการคาํนวณ 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6  เท่ากับ 5 คะแนน 
                    
เกณฑ์การพิจารณา 
 กําหนดค่าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 
 

             วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย์ ……. x 0 = ……. ……. x 2 = …..…. ……. x 5 = …….  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ……. X 1 = ……. ……. x 3 = ……... ……. x 6 = …….  
รองศาสตราจารย์ ……. X 3 = ……. ……. x 5 = ……... ……. x 8 = …….  
ศาสตราจารย์ ……. x 6 = ……. ……. x 8 = …..…. ……. x 10 = …….  

รวม     

 
เป้าหมาย................................ ทําได้.........................................    บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป............................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 

            ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา 
                จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด 
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องค์ประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา    
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการด้านข้อมูลขา่วสาร 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้

ชีวิตแก่นักศึกษา 
1. จํานวนกิจกรรม..................กิจกรรม 
2. ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาอยู่ในระดับ……..  ค่าเฉลี่ย.........  

 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 1. จํานวนกิจกรรม..................กิจกรรม 
2. ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาอยู่ในระดับ……..  ค่าเฉลี่ย.........  

  

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา 

1. จํานวนกิจกรรม..................กิจกรรม 
2. ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาอยู่ในระดับ……..  ค่าเฉลี่ย.........  

  

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  
 

  

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศษิย์
เก่า 

1. จํานวนกิจกรรม...............กิจกรรม 
2. จํานวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรม.......คน 

  

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุก
ข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1. ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาอยู่ในระดับ……..  ค่าเฉลี่ย.........  
2. ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาอยู่ในระดับ……..  ค่าเฉลี่ย.........  
3. ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาอยู่ในระดับ……..  ค่าเฉลี่ย.........  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการด้านข้อมูลขา่วสาร 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็น

ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของ
นักศึกษา 

   

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 

 
เป้าหมาย................................ ทําได้............................................    บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป.......................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการด้านข้อมูลขา่วสาร 

ลํา
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม วันที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
จํานวนผู้เข้าร่วม 

งบประมาณ 
ผลการ
ประเมิน
(ค่าเฉลี่ย) นศ. ป.ตรี นศ. ป. โท นศ. ป. เอก ศิษย์เก่า 

 การให้คาํปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต        

1         

2         

 การให้ข้อมูลขา่วสารที่เป็นประโยชน ์        

1         

2         

 การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา        

1         

2         

 การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า        

1         

2         

 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ใหศ้ษิย์เก่า        

1         

2         
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผล

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้าน 

   

  

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษา 

1. จํานวนกิจกรรม..................กิจกรรม 
2. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม.........คน 

  

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 
ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ระดับปริญญาตร ี
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
จํานวน ………กิจกรรม 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพจํานวน ………กิจกรรม 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมจํานวน ………
กิจกรรม 
- กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรมจํานวน………กิจกรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจํานวน ………กิจกรรม 
ระดับบณัฑิตศึกษา 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
จํานวน ………กิจกรรม 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพจํานวน ………กิจกรรม 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมจํานวน ………
กิจกรรม 
- กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรมจํานวน………กิจกรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจํานวน …....กิจกรรม 

  

 
 



 

                                 
              

41

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน

สถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
จํานวน ...........กิจกรรม ได้แก่.................................... 
ร่วมกับสถาบัน/หน่วยงาน............................................ 

  

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

   

  

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

   

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6  ข้อ 
 

เป้าหมาย................................ ทําได้............................................    บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป........................ 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                 
              

42

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
วันที่จัดโครงการ/ 

กิจกรรม 
จํานวนผูเ้ข้ารว่ม 

งบประมาณ 
ผลการประเมิน 

(ค่าเฉลี่ย) ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
 กิจกรรมวิชาการที่สง่เสริมคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์      
1       
2       
 กิจกรรมกีฬาหรือการสง่เสริมสุขภาพ      
1       
2       
 กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์หรือรักษาสิง่แวดล้อม      
1       
2       
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม      
1       
2       
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม      
1       
2       
 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคณุภาพการศึกษา      
1       
2       
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องค์ประกอบที่ 4   การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตาม ระบบที่
กําหนด 

   

  

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัด 
การเรียนการสอน 

- ชื่องานวิจัย .............................................................
บูรณาการกับการเรียนการสอนกระบวนวิชา............. 
ภาคเรียนที่ ......  ปีการศึกษา ......... 
- ชื่องานสร้างสรรค์................................................... 
บูรณาการกับการเรียนการสอนกระบวนวิชา.............
ภาคเรียนที่ ......  ปีการศึกษา ......... 

  

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

   

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรรเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ     
งานสร้างสรรค์................บาท 

  

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอตัลักษณข์อง
สถาบันอย่างนอ้ยในประเด็นตอ่ไปนี้ 
- ห้องปฏิบัตกิารวิจัยฯ หรือหนว่ยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการวจิัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าขอ้มูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรอืการรกัษาความปลอดภัยในการวจิยัฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดใหม้ีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรอืศาสตราจารยร์บั
เชิญ (visiting professor) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และขอ้ 5 อย่างครบถ้วน

ทุกประเด็น 
   

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

   

8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
(เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2) 

   

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการครบ 
8 ข้อ 

 
เป้าหมาย................................ ทําได้.......................................    บรรลุเป้าหมาย         ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป............................ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

   

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คน
ทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

   

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผูเ้กี่ยวข้อง 

   

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

ผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน จํานวน………….เรื่อง 

  

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

   

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

  4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้............................................    บรรลุเป้าหมาย        ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป............................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 



 

                                 
              

46

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 

ลําดับ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่องานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์
ปีที่ผลงานแลว้

เสร็จ 
ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้

ประโยชน ์
ปีที่ได้รับการรบัรองการนํา
ผลงานไปใช้ประโยชน ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3   เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
ผลการดําเนนิงาน 

แหล่งเงนิทนุสนับสนนุ 
รวมเงินภายใน
และภายนอก 

จํานวนอาจารย์
ประจํา 

จํานวนนักวิจัย
ประจํา (ถ้ามี) 

จํานวนเงินสนบัสนนุต่อ
อาจารย์ประจําและ

นักวิจัยประจํา (บาท/คน)
ค่าคะแนนที่ได้ งบภายใน 

งบภายนอก 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

        
 
หลักฐาน 
 1.  ……………………………………………………… 
 2. ……………………………………………………….           
 
เกณฑ์การประเมิน   ปัจจัยนําเข้า 

โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3   เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 
 
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
 

เป้าหมาย................................ ทําได้.......................................    บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป........................... 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

           จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก    
 

จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา 

  จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก   X  5 
  จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เปน็คะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3   เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

ลําดับ 
ชื่อเจ้าของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
ชื่องานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์

ระยะเวลาในการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งงบประมาณและจํานวนเงิน 

ว/ด/ป 
เริ่มต้น 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม
ระยะเวลา 

ภายใน (ระบุ) 
ภายนอก (ระบุ) 

งบแผ่นดิน งบรายได้ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวมจํานวนเงิน    
 
 
หมายเหตุ : 1) ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ 

     2) ให้นับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสญัญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  

 ** เมื่อทําเป็นรูปเล่ม กรุณาตัดหมายเหตุและข้อความทั้งหมดออก **       
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ตัวบ่งชี้ที่  4.4  งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 5) 
ผลการดําเนนิงาน 

ข้อมูล ชิ้นงาน ผลรวมถ่วงน้ําหนัก 
1. จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่   
1.1 มกีารตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (คา่น้ําหนัก 0.25) 
  

1.2 มกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (ค่าน้าํหนัก 0.50)   
1.3 มกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (ค่าน้ําหนัก 0.75)   
1.4 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร (SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ใดควอไทล์หนึ่ง  ในปีล่าสดุ ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus (ค่าน้าํหนัก 1.00) 

  

2.ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพมิพ์/เผยแพร่ คิดค่าน้ําหนักแล้ว   
3. จํานวนงานสร้างสรรค ์   
3.1งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ค่าน้าํหนัก 0.125)   
3.2งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้าํหนัก 0.25)   
3.3งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้าํหนกั 0.50)   
3.4งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (คา่น้าํหนัก 0.75)   
3.5งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ(ค่าน้าํหนัก 1.00)   
4.ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ คดิค่าน้าํหนักแล้ว   
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ตัวบ่งชี้ที่  4.4  งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 5) 
 

ข้อมูล รวม 
1. จํานวนอาจารย์ประจํา  
   1.1 จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง  
   1.2 จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ  
2. จํานวนนักวิจัยประจํา  
   2.1 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  
   2.2 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ  
3. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์  
4. ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่  
๕. รวมผลงานที่คิดค่าน้ําหนัก (3)+(4)  
๖.ระดับคุณภาพบทความวิจัย/งานสร้างสรรค์    (5/1)X100=(%)  

 
หลักฐาน 
 1. ......................................................... 
 2. ......................................................... 
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ตัวบ่งชี้ที่  4.4  งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 5) 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  (ร้อยละ)  ผลผลิต / ผลลัพธ์  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน   จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรอืเผยแพรใ่ห้นับผลงานที่ตีพิมพต์ามปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน 

 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําให้นับตามปีการศึกษาที่ประเมิน 

การคิดคะแนนระดับคณะ ใหน้ําคะแนนที่คดิได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และการคิดคะแนนระดับสถาบันให้นําคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย 
 
วิธีการคาํนวณ 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
x 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้........................................    บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป............................ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่  4.4  งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 5) 
งานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ลําดับ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ 
ชื่อแหล่งตีพิมพ์ 

(วารสารให้ระบุเล่มที่ และเลขหน้า)
วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร ่

ค่าน้าํหนัก 

      
      
      
      
      

 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่   

ลําดับ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องทีเ่ผยแพร่   
แหล่งที่นาํไปเผยแพร ่

(ระบุสถานที่) 
วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร ่

ค่าน้าํหนัก 

      
      
      
      
      

 
หมายเหตุ : การรวบรวมหลักฐานประกอบในตัวบ่งชี้นี้ ประกอบด้วย 

              1) หน้าปกวารสารที่พิมพ์ 

              2) เนื้อเรื่องที่ตีพิมพ์ 

              3) รายชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ที่ปรากฏในประกาศของ สมศ. หรือฐานข้อมูล TCI, SJR, ISI 

** เมื่อทําเป็นรูปเล่ม กรุณาตัดหมายเหตุและข้อความทั้งหมดออก **   
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาํไปใชป้ระโยชน ์ (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 6) 
ผลการดําเนนิงาน 

ข้อมูล รวม 

1. จํานวนอาจารย์ประจํา  
2. จํานวนนักวิจัยประจํา  
3. จํานวนงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
4. จํานวนงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
5. ร้อยละทีท่ําได้ {(3+4) / (1+2)} x 100  

 
หลักฐาน 
 1. ..................................................... 
 2. ..................................................... 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (ร้อยละ) ผลผลิต / ผลลัพธ์   
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยกําหนดร้อยละ  20 เท่ากับ 5  คะแนน   ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
 
วิธีการคาํนวณ 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
x 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ให้นับจํานวนผลงานที่ตีพมิพ์ตามปีปฏิทินที่ตรงกับปกีารศึกษาที่ประเมนิ 

 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําให้นับตามปีการศึกษาที่ประเมิน 
 
 

เป้าหมาย................................ ทําได้........................................    บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป....................... 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาํไปใชป้ระโยชน ์ (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 6) 

 
ลําดับ 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่องานวิจัยหรอืงาน

สร้างสรรค ์
ปีที่ผลงานแลว้

เสร็จ 
การนําไปใช้ประโยชน ์ ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช ้

วัน/เดือน/ป ี
ที่นําไปใช้ประโยชน ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.6  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.ตัวบง่ชี้ที่ 7) 
ผลการดําเนนิงาน 

ข้อมูล จํานวนรวม ผลรวมถ่วงน้ําหนัก 
1. จํานวนอาจารย์ประจํา   
2. จํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ   
     2.1 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.25)   
     2.2 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  (ค่าน้ําหนัก 0.50)   
     2.3 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด   (ค่าน้ําหนัก 0.75)   
     2.4 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
แล้ว  หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มผีู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ  (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

  

3. ผลงานที่คิดค่าน้ําหนักแล้ว   
4. ร้อยละทีท่ําได้  (3 /1)  x 100   

หลักฐาน 
 1. .................................................... 
 2. ................................................... 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน (ร้อยละ) ผลผลิต / ผลลัพธ์        
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยกําหนดร้อยละ  10  เท่ากับ 5  คะแนน   ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
วิธีการคาํนวณ 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
x 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวชิาการที่ได้รับรองคุณภาพให้นบัผลงานที่ตีพิมพ์ตามปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน 

 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําให้นับตามปีการศึกษาที่ประเมิน 
 

เป้าหมาย................................ ทําได้........................................    บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป......................... 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.6  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.ตัวบง่ชี้ที่ 7) 
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรบัรองคณุภาพ 

ลําดับ ชื่อผู้เขียนผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรอง

คุณภาพ 

ลักษณะผลงาน
(บทความวิชาการ 
หนังสือ ตํารา) 

ชื่อแหล่งตีพิมพ์/
หน่วยงานที่

รับรอง 

ปีที่ผลงาน
แล้วเสร็จ 

ครั้งที่ตีพิมพ์  
(เฉพาะตํารา) 

ปีที่ได้รับการ
รับรอง  

ค่า
น้ําหนัก 
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ตัวบ่งชี้ที่  4.7 งานวิจัยสถาบัน 
 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีนโยบายและแผนการดําเนินงานสนับสนุนการวิจัยสถาบัน    

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  และดําเนินงานตามแผน    

3. มีการจัดสรรทรัพยากร/งบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน จํานวนงานวิจัย.......... เรื่อง  
ชื่อเรื่องวิจัย…………………………………………….. 
แหล่งงบประมาณ................... จํานวนเงิน...................... 

  

4. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและทบทวนแผน 
การวิจัย 

   

5. มีการนําผลการวิจัยสถาบันมาใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน 

ระบุผลจากการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาหน่วยงาน.............................................................. 

  

 
เกณฑ์การประเมิน   (ข้อ)  ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินงาน 

1 ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

2 ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

3 ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

4 ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

5 ข้อ 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้........................................    บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป....................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่  4.7 งานวิจัยสถาบัน 

ลําดับ ชื่องานวิจัยสถาบัน 

แหล่งงบประมาณและจํานวนเงิน 
ระยะเวลาในการทําวิจัยสถาบัน 

การนําผลการวิจัยสถาบนัมาใช้พฒันา
ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ทุนภายใน ทุนภายนอก ว/ด/ป 

เริ่มต้น 
ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวมเวลา 
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องค์ประกอบที่ 5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและดําเนินการ

ตามระบบที่กําหนด 
   

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน 
การสอน 

   

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย    

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

   

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

   

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

  4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้........................................    บรรลุเป้าหมาย        ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป......................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ . ……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการ
จัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

1. ผลการสํารวจความต้องการของชุมชน จํานวน............. เรื่อง 
2. นําผลจากการสํารวจมาจัดทําแผน จํานวน....................เรื่อง 
3. สามารถดําเนินการได้ตามแผนจํานวน ..........................เรื่อง 

  

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

หน่วยงานที่มีความร่วมมือ……………………………………………….. 
 

  

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม 

   

4. มีการนําผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

   

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

ประเด็นความรู้ที่นํามาพัฒนาและการถ่ายทอดความรู้ 
1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................

  

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

  4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้.........................................    บรรลุเป้าหมาย        ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป........................ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์  ……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3   ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 8) 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 8) 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตามแผนทีส่ภาอนุมัติ
..........................................................โครงการ 
2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียน
การสอน............................................. โครงการ 
3.จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการวิจัย
.......................................................... โครงการ 
4.จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาทั้งส่วนการเรียน
การสอนและการวิจัย ................................... โครงการ  (ใน 1 โครงการมี
ทั้งนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย) 
5. ร้อยของโครงการบริการทางวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาทั้งส่วนการเรียน
การสอนและการวิจัย ...................…………………………………………………….. 

  

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (ร้อยละ)  ผลผลิต / ผลลัพธ์    
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน    
 
วิธีการคาํนวณ 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
การสอนและการวิจัย x 100 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้...........................................    บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป.............................. 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ . ……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3   ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 8) 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม 
การเรียนการสอน การวิจัย 

กระบวนวิชา ภาคเรียนที่/ปีการศึกษา ชื่อผลงานวิจัย 
วัน/เดือน/ปี   
ที่ทําวิจัยเสร็จ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการเรยีนรูแ้ละเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก  (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 9) 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนหรือองค์กร 
   

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 1. จํานวนโครงการตามแผน.................................... 
2. ดําเนินการได้........................................ โครงการ
3. คิดเป็นร้อยละ..................................................... 

  

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

   

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของ
คนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

   

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมี
ความเข้มแข็ง 

   

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  ผลผลิต / ผลลพัธ์   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

  4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้.........................................    บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป.......................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์  ……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการเรยีนรูแ้ละเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก  (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 9) 

ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
วัน/เดือน/ป ี

ที่จัด 
งบประมาณ 

จํานวนผูเ้ข้ารว่ม
โครงการ 

ผลกระทบที่เกิดประโยชน์สรา้งคณุค่าต่อสงัคม 
หรือชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ผลการชีน้ําปอ้งกันหรือแก้ปัญหาของสงัคม ในด้านสิง่เสพติดภายในสถาบัน (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 18.1) 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA    

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 1. จํานวนโครงการตามแผน.................................... 
2. ดําเนินการได้........................................ โครงการ
3. คิดเป็นร้อยละ..................................................... 

  

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน    

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน    

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 1. ได้รับการยกย่องระดับชาติ ได้แก่ ................... 
2.  ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ ได้แก่ 
................... 

  

 
เกณฑ์การประเมิน      (ข้อ)  ผลผลิต / ผลลัพธ์     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4-5  ข้อ  

 
เป้าหมาย................................ ทําได้.............................................    บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป................................. 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์  ……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ผลการชีน้ําหรอืแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพภายนอกสถาบนั   (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 18.2) 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA    

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 1. จํานวนโครงการตามแผน.................................... 
2. ดําเนินการได้........................................ โครงการ
3. คิดเป็นร้อยละ..................................................... 

  

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน    

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน    

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 1. ได้รับการยกย่องระดับชาติ ได้แก่ ................... 
2.  ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ ได้แก่ 
................... 

  

 
เกณฑ์การประเมิน      (ข้อ)  ผลผลิต / ผลลัพธ์     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4-5  ข้อ  

 
เป้าหมาย................................ ทําได้..........................................    บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป.......................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์  ……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการ

ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA 
   

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

-การบูรณาการกับการเรียนการสอน........โครงการ/กิจกรรม 
-การบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา........โครงการ/กิจกรรม 

  

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

จํานวน โครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน
...................โครงการ/กิจกรรม 

  

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

   

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

   

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ   
มีผลงานเป็นทีย่อมรับในระดับชาติ 

จํานวน….…เรื่อง ได้แก่..................................   

หมายเหตุ กรณีที่มีการสร้างมาตรฐานระดับนานาชาติให้รายงาน 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

  4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ  
 
เป้าหมาย................................ ทําได้..........................................    บรรลุเป้าหมาย        ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป........................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
การบูรณาการงานด้านทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การเรียนการสอน 
กิจกรรมนักศกึษา 

กระบวนวิชา ภาคเรียนที/่ปกีารศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม  (สมศ.ตัวบง่ชี้ที ่10) 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA    

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80    

3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยา่งต่อเนื่อง    

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนภายใน/ 
ภายนอก 

   

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ระดับชาติ........จํานวน ได้แก่……………………………………….. 
ระดับนานาชาติ.........จํานวน ได้แก่………………………………… 
 

  

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  ผลผลิต / ผลลพัธ์   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
  4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5  ข้อ  

 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้.........................................    บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป....................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ . ……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม  (สมศ.ตัวบง่ชี้ที ่10) 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
วันที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ใช้จริง) 

จํานวนผูเ้ข้ารว่ม ผลการประเมิน 
นักศึกษา บุคลากร นักศึกษา บุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.3  การพัฒนาสนุทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 11) 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี    

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 

   

3. ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริม
ให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ 

   

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับ
ประเด็น 1-4 ไม่ต่ํากว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5 

1.  ผลการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากร อยู่ในระดับ...........
(คะแนนเต็ม 5) 
2.  ผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษา อยู่ในระดับ...........
(คะแนนเต็ม 5) 
3.  ผลการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากรและนักศกึษา อยู่ใน
ระดับ...........(คะแนนเต็ม 5) 
4.  จํานวนผู้ประเมินความพึงพอใจ จํานวน......... คน 

  

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  ผลผลิต / ผลลพัธ์   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
  4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5  ข้อ  

 
เป้าหมาย................................ ทําได้................................................    บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป............................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ . ……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่

กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดล่วงหน้า 

เขียนผลการดําเนินงานพร้อมระบุ 
1. ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ
ประจําคณะ  .................... 
2. ผลการประเมินตนเองของคณบดี ................ 

  

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวาง 
แผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสถาบัน 

   

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสือ่สารแผนและผลการดําเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

   

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

   

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

   

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 เขียนผลการดําเนินงานพร้อมระบุ 
ผลการประเมนิคณบดี โดยบุคลากร ................ (คะแนนเต็ม 5) 

  

7. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการหน่วยงาน ประเมินผลการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  และผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 

 
เป้าหมาย................................ ทําได้........................................    บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป............................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย 

ประเด็นความรู้ จํานวน.......... เรื่อง  
ได้แก่ ........................... 
 

  

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

กลุ่มเป้าหมาย ..........................................................   

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 และเผยแพรไ่ปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ําหนด 

   

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

   

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือ  
ปีการศึกษาที่ผา่นมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น 
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

   

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2   ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

  4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้.........................................    บรรลุเป้าหมาย         ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป........................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)    

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจดัการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ใน 
การดําเนินงานประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารของหน่วยงาน 
จํานวน ......  ระบบ  ได้แก่ .................................... 

  

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ผลการประเมนิความพึงพอใจ อยู่ในระดับ……..   
ค่าเฉลี่ย......... (จากเกณฑ์ 5 ระดับ) 

  

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

   

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

   

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2   ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

  4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้......................................    บรรลุเป้าหมาย         ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป........................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี

ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

   

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง จํานวน ............... ด้าน 
ได้แก่ ...................................................................... 

  

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

   

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงาน

ต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

 
 

  

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

   

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 
3  หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6  ข้อ 

 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้.....................................    บรรลุเป้าหมาย        ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป....................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.5    การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้รหิารสถาบนั (อธิการบดีหรือคณบดี)   (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 13)  
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน  

(อธิการบดีหรือคณบดี)   (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 13) 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอธิการบดี/คณบดี ..................... 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (ค่าคะแนน) ผลผลิต / ผลลัพธ์    
 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้.......................................    บรรลุเป้าหมาย        ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป............................. 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.6    การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง   (สมศ.ตัวบง่ชีท้ี่ 12) เฉพาะระดับมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

รามคําแหง   (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 12) 

ผลการประเมินตนเองตามบทบาทหน้าทีข่องสภามหาวิทยาลัย
...........................................(คะแนนเต็ม 5)  

 
 

 

 

 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  ผลผลติ / ผลลัพธ์    
 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  
 
เป้าหมาย................................ ทําได้.......................................    บรรลุเป้าหมาย        ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป............................. 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
 
หมายเหตุ    เป็นการประเมินในระดับสถาบัน คณะไม่ต้องประเมิน 
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องค์ประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน    

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร 
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

   

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
และการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

   

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภา
สถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

   

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

   

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 

   

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 

   

เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 

 
เป้าหมาย................................ ทําได้............................................    บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป............................ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

   

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ริหาร
สูงสุดของสถาบัน 

   

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน    

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย  
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  และ 
 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน 

   

5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และส่งผลใหม้ีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งชี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา จํานวน ................... ระบบ 
ได้แก่ .............................................. 

  

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใ้ช้บัณฑิต และผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบัน 

   

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมรว่มกัน 

- ชื่อสถาบันที่เป็นเครือข่าย …………………………………………….. 
- ชื่อโครงการด้านการประกันคุณภาพที่จัดร่วมกับสถาบัน
เครือข่าย................................................................................ 
 

  

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ 

จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา........เรื่อง
จํานวนงานวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา …….เรื่อง 

  

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ สําหรบัคณะ/ สถาบนัจัดการเรียนการสอน 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2  หรือ 3  ข้อ มีการดําเนินการ4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ มีการดําเนินการ 7 หรือ 8 ขอ้ มีการดําเนินการ 9  ข้อ 

เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ สําหรบัหน่วยงานสนบัสนุนการเรียนการสอน/ สาขาวิทยบริการ และเริ่มนบัคะแนนตั้งแต่ข้อ 1-6 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2  หรือ 3  ข้อ มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ  5 ข้อ มีการดําเนินการ 6  ข้อ 
 
เป้าหมาย................................ ทําได้...................................    บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป.......................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ . ……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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องค์ประกอบที่ 10   นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศกึษา 3 ดี (3D) 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรพัยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และ
บุคลากร 

   

2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

   

3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา  3 ดี (3D) อย่างมี
คุณภาพ 

   

4. ให้ความร่วมมอืกับทุกฝ่ายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

   

5. กํากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

   

เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5  ข้อ 

 
เป้าหมาย................................ ทําได้.....................................    บรรลุเป้าหมาย         ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป....................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.2  ผลทีเ่กิดกับผู้เรียนตามนโยบายสถานศกึษา 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤตกิรรม 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ด้าน   1)  ด้านประชาธิปไตย จํานวน .............. กิจกรรม 

จํานวนผู้เข้าร่วม ................. คน  ผลการประเมินค่าเฉลี่ย......... 
อยู่ในระดับ……..  (จากคะแนนเต็ม 5) 
  2)  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  จํานวน .............. กิจกรรม 
จํานวนผู้เข้าร่วม ................. คน  ผลการประเมินค่าเฉลี่ย......... 
อยู่ในระดับ……..  (จากคะแนนเต็ม 5) 
  3)  ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  จํานวน ........... กิจกรรม  
จํานวนผู้เข้าร่วม ............... คน  ผลการประเมินค่าเฉลี่ย......... 
อยู่ในระดับ……..  (จากคะแนนเต็ม 5) 

  

2. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จํานวน 2 ด้าน   

3. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จํานวน 3 ด้าน   

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  ผลผลิต 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 

สถานศึกษา 3 ดี  
จํานวน 1 ด้าน 

- มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี  
จํานวน 2 ด้าน 

- มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี  
ครบทั้ง 3  ด้าน 

 
เป้าหมาย................................ ทําได้...........................................    บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป............................ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.2  ผลทีเ่กิดกับผู้เรียนตามนโยบายสถานศกึษา 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤตกิรรม 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วันที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
จํานวนผูเ้ข้ารว่ม

โครงการ 
จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลการประเมิน (ค่าเฉลี่ย) 

ความรู ้ เจตคติ พฤติกรรม 

  ด้านประชาธปิไตย             

                

                

                

                

  ด้านคณุธรรมและจริยธรรมและความเปน็ไทย             

                

                

                

                

  ด้านการสรา้งภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด             

                

                

                

 
 
 


