
      

 

 

คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                                

ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 



สารบญั 
 

 หน้า 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน 1 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 3 

1.1 การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 4 
1.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 
1.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ 8 
1.4 การส่งเสริมสมรรถนะและทกัษะด้านดิจิทลั 10 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 13 
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 14 
2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 17 
2.3 ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 19 
2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 24 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 27 
3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 28 
3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รบัการพฒันาอย่างต่อเนือ่งตามแผนเสรมิสร้างความสมัพันธ์กบัชุมชน 30 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 32 
4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 33 
4.2 ผลลพัธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 35 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 37 
5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการกับการท างาน 38 
5.2 การบรหิารของหน่วยงานเพื่อการก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
     และเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย 

39 

5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพของหน่วยงานสนบัสนุน 42 
สรุปการประเมินและทิศทางการพัฒนา 45 

สรปุการประเมิน 45 
ทิศทางการพัฒนา 47 

ตัวอย่างเล่มส าหรับกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัหน่วยงานสนับสนุน 48 
 



1 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหนวยงานสนบัสนุน 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน ประกอบไปดวย 5 องคประกอบ 15    

ตัวบงชี้ แตละหนวยงานจะมีจํานวนตัวบงช้ีที่แตกตางกันออกไป โดยเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหนวยงานสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2562 สรุปไดดังตาราง 
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้
หนวยงานท่ีตองรับการประเมิน 

สนว. สวส. สวพ. สศว. สนอ. 

องคประกอบที่ 1 

การผลิตบัณฑิต 

1.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี - - - - * 

1.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี - - - - * 

1.3 การสงเสริมสมรรถนะและทกัษะการใชภาษาอังกฤษ -  - - - 

1.4 การสงเสริมสมรรถนะและทกัษะดานดจิิทลั -  - - - 

องคประกอบที่ 2 

การวจิยั 

2.1 ระบบและกลไกงานวิจยั งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรม 
- -  - - 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิยัและงานสรางสรรค - -  - - 

2.3 ผลงานทางวิชาการของนักวจิยั - -  - - 

2.4 ผลงานวิจยั งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใช

ประโยชนตอชุมชน 
- -  - - 

องคประกอบที่ 3  

การบริการ

วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชน 
- -   ** 

3.2 ชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตาม

แผนเสริมสรางความสมัพันธกับชุมชน 
- -   ** 

องคประกอบที่ 4  

ดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 

4.1 ระบบและกลไกดานศลิปวฒันธรรม และความเปน

ไทย 
- - -  - 

4.2 ผลลพัธดานศลิปะและวัฒนธรรมไทย - - -  - 

องคประกอบที่ 5  

การบริหารจัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทาํงาน  - - - - 

5.2 การบริหารของหนวยงานเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกจิ และเอกลกัษณของมหาวทิยาลยั 
     

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพของหนวยงาน

สนับสนุน 
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หมายเหตุ  

 - หนวยงานสนับสนุนทุกหนวยงานสามารถพัฒนาตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมได เพ่ือให

สอดคลองกับภารกิจของหนวยงานน้ันๆ 

 - โครงการบัณฑิต รวมอยูกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 - ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยภาษา รวมอยูกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - หนวยงานที่อยูภายใตสํานักงานอธิการบดีทั้งหมด ใหถือวารวมอยูในสํานักงานอธิการบดี 

 - * หมายถึง กองพัฒนานักศึกษา  

 - ** หมายถึง กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ 

 

ตัวยอของหนวยงาน 

 สนว. = สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สวส. = สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สวพ. = สถาบันวิจัยและพัฒนา   สศว. = สํานักศิลปะและวัฒนธรรม   

 สนอ. = สํานักงานอธิการบดี  
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องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

 

 พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให

ผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใช

หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกลาวจึงเก่ียวของกับการบริหาร

จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมต้ังแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวย 

การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่อาศัย

หลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ตัวบงชี้จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ 

 ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ตัวบงชี้ที่ 1.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ตัวบงชี้ที่ 1.3 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

 ตัวบงชี้ที่ 1.4 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการดานตาง ๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนต้ังแตการใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการ

และการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอการบริการ

จัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 

ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก

เวลาแกนักศึกษา 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการประเมนิ

สูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 จัดบริการใหคาํปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต 

และการเขาสูอาชีพแกนักศกึษาในมหาวิทยาลยั 
  

 2 มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรม

พิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแกนักศกึษา 

  

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทาํงานเม่ือ

สาํเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
  

 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ

จัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

  

 5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรบัปรุง

พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสง

ใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความ

คาดหวังของนักศึกษา 

  

 6 ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา   

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     
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ตัวบงชี้ที่ 1.2  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรม

นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยมหาวิทยาลัย และโดยองคกรนักศึกษาเปนกิจกรรมที่

ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปน้ีใหครบถวน 

  - กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และอัตลักษณที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

  - กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

  - กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

  - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

  - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 จัดทาํแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน

ภาพรวมของมหาวทิยาลยัโดยใหนักศึกษามสีวน

รวมในการจัดทาํแผนและการจัดกิจกรรม 

  

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 

- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

และอัตลักษณที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย 
  

- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ   

- กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดลอม   

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม   

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   

 3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
  

 4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผล

ความสาํเร็จตามวัตถปุระสงคของกจิกรรมและนาํ

ผลการประเมินมาปรับปรุงการดาํเนินงานคร้ัง

ตอไป 

  

 5 ประเมินความสาํเร็จตามวัตถปุระสงคของแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  

 6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง

การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานกัศกึษา 
  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     
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ตัวบงชี้ที่ 1.3  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ  

ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใชในการแสวงหาองคความรู เพ่ือพัฒนาตนเอง กระทรวง 

ศึกษาธิการจึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการปฏิรูปการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายหน่ึงที่

สําคัญ คือ การสงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดวยโครงการพิเศษดานการจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหเปนตามนโยบายซ่ึงจะนําไปสูการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศได 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

 2. จัดทําแผนพัฒนานักศกึษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

 4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรงุในป

ถัดไป 

 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายที่ผานการเกณฑการวัดผล CEFR (B1) ไมนอยกวารอยละ 50 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

หมายเหตุ 

 ขอ 5 นักศึกษาท่ีเขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 20 ของนักศึกษาช้ันปสุดทายท้ังมหาวิทยาลัย ในปท่ีประเมิน 
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ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไก

การพัฒนานกัศึกษาดานภาษาอังกฤษ 
  

 2 จัดทาํแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จาก

การมีสวนรวมของคณะและหนวยงานที่เก่ียวของ 
  

 3 จัดสรรงบประมาณ และสิง่สนบัสนุนการ

ดําเนินการตามแผนพฒันานกัศึกษาดาน

ภาษาอังกฤษ 

  

 4 มีการประเมินความสาํเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงในปถัดไป 

  

 5 มีนักศกึษาระดบัปริญญาตรีปสุดทายทีผ่านการ

เกณฑการวัดผล CEFR (B1) ไมนอยกวารอยละ 

50 

  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     
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ตัวบงชี้ที่ 1.4 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ความสามารถดานดิจิทัล เปนสิ่งที่สะทอนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู และทักษะในการนํา

เคร่ืองมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีในปจจุบันมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนรู การแกไขปญหา การสื่อสาร 

ตลอดจนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือรูเทาทันการใชงานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูอยางตอเนื่อง ตัวบงชี้น้ี

ประเด็นการพิจารณาประกอบดวยระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาช้ันปสุดทาย ระดับปริญญาตรีที่

สอบผานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 

 2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานที่เก่ียวของ 

 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 

 4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงใน 

ปถัดไป 

 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายที่ผานเกณฑ IC3 หรือเทียบเทา หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ไมนอยกวารอยละ 50 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

หมายเหตุ 

 ขอ 5 นักศึกษาท่ีเขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปสุดทายทั้งมหาวิทยาลัย ในปท่ีประเมิน 
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ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไก

การพัฒนานกัศึกษาดานดจิิทลั 
  

 2 จัดทาํแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจทิัล จากการมี

สวนรวมของคณะและหนวยงานที่เก่ียวของ 
  

 3 จัดสรรงบประมาณ และสิง่สนบัสนุนการ

ดําเนินการตามแผนพฒันานกัศึกษาดานดิจิทลั 
  

 4 มีการประเมินความสาํเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงใน ปถัดไป 

  

 5 มีนักศกึษาระดบัปริญญาตรีปสุดทายทีผ่านเกณฑ 

IC3 หรือเทียบเทา หรือตามทีม่หาวิทยาลยักําหนด 

ไมนอยกวารอยละ 50 

  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบณัฑิต 
 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

1.1 5.00     

1.2 5.00     

1.3 5.00     

1.4 5.00     

เฉลีย่คะแนนองคประกอบที่ 1  

 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 1 

 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจยั 

 

 มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและความ

พรอมของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทุกมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีพันธกิจน้ีเปนสวนหน่ึงของพันธกิจ

มหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงตองมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สรางองคความรูใหมหรือประยุกตใชองคความรู

ใหม เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ

สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศในการพัฒนางานวิจัย/

นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติ

และนานาชาติมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนําผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช

ประโยชนพัฒนาตนเองได 

 

ตัวบงชี้ จํานวน 4 ตัวบงช้ี คือ 

 ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

 ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 

 ตัวบงชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนนิงาน

ที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไวทั้งการ

สนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย ใหกับบุคลากร

สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตาง ๆ สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือดานการวิจัย หรืองาน

สรางสรรค หรือนวัตกรรม นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือ

ชุมชน ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยใน

การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
 

เกณฑมาตรฐาน   

 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี 

  - หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรคหนวยงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือศูนยเคร่ืองมอืหรอื

ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

  - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 

 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 4. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคดีเดน 

 5. มีการดําเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 
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 6. มีระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนา

ผูเรียนหรือชุมชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 7. มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการ

ตามระบบที่กําหนด 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวจิยัที่

สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจยั

และงานสรางสรรค 

  

 2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี 

- หองปฏบิัติการวจิยัหรืองานสรางสรรคหนวยงาน

วิจยัหรืองานสรางสรรคหรือศูนยเคร่ืองมือหรือ

ศูนยใหคาํปรึกษาและสนับสนุนการวิจยั 

  

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ

วิจยัหรืองานสรางสรรค 
  

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ

ปลอดภยัในการวิจยัหรืองานสรางสรรค เชน 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความ

ปลอดภยัในหองปฏบิัติการวิจยั 

  

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย

อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting 

Professor) 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 3 จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวจิยัหรืองาน

สรางสรรค และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยั 

หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือ

การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

  

 4 มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจยั มกีารสรางขวัญ

และกาํลงัใจตลอดจนยกยองนกัวจิยัทีม่ีผลงานวิจยั

และงานสรางสรรคดีเดน 

  

 5 มีการดําเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจยั

หรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ทั้ง

ในประเทศหรือตางประเทศ 

  

 6 มีระบบและกลไกการนําผลงานวิจยัหรืองาน

สรางสรรค หรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการ

พัฒนาผูเรียนหรือชุมชนและดาํเนินการตามระบบ

ที่กําหนด 

  

 7 มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธิข์องงานวจิยั

หรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ

ดําเนินการตามระบบทีกํ่าหนด 

  

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     
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ตัวบงชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในมหาวิทยาลัย คือ เงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงตองจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและที่ไดรับ

จากภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอม

และจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

 นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มหาวิทยาลัยไดรับจากแหลงทุนภายนอกมหาวทิยาลยัยงัเปน

ตัวบงชี้ที่สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมที่เนนการ

วิจัย 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

จําแนกเกณฑออกเปน 2 กลุมสาขาวิชา 
 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน 

 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน 

 

สูตรคํานวณ 

 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ

จํานวนนักวิจัย  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 

จํานวนนกัวิจัยภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

  

 



18 
 
 2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

X 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัย 

 คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัย = คาเฉลี่ยคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ 

 1. จํานวนนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา  

 2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา หรือปงบประมาณ หรือปปฏิทินนั้น ๆ ไมใชจํานวนเงินท่ี

เบิกจายจริง 

 3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจากการตกลง

รวมกันของมหาวิทยาลัยท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวม

วิจัยของแตละคน 

 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยและมหาวิทยาลัยท่ีไดลงนามในสัญญารับทุน

โดยนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ท่ี รายชื่อผูทําวิจัย คณะ ช่ืองานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

      

      

      

      

      

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.70     

 

ตัวบงชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวานักวิจัยไดสรางสรรคขึ้น เพ่ือแสดงใหเห็นถึง

ความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ือง เปนผลงานที่มีคุณคาสมควรสงเสริมใหมีการ

เผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรปูของบทความ

วิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ผาน

การประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ โดยมี

วิธีการคิด ดังน้ี 
  

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของนักวิจัย เปนคะแนนระหวาง    

0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี ้

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของนักวิจัยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 

30 ขึ้นไป 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของนักวิจัยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 

20 ขึ้นไป 
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สูตรคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 

  

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 
X 100 

จํานวนนกัวิจัยภายในมหาวิทยาลัยท้ังหมด 

 

 2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 

X 5 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของนักวิจัย  

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

สรุปคะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัย 

 คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัย = คาเฉลี่ยคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

- มีการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

- มีการย่ืนจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมที่ 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธิ ์

0.80 - ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 
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คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต

ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 

หมายเหตุ 

 1. การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให  นําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ

เม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส

ได 

 2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั ้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 

ผลการดําเนินงาน 

สรุปผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 
 

ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

ผลงานทางวิชาการ 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20    

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20    

- มีการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร 0.20    

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 

0.40    

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 

0.40    

- มีการย่ืนจดสิทธิบัตร 0.40    
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

0.60    

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. 

0.60    

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.60    

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.60    

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 0.60    

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.80    

- บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.80    

- บทความวิชาการที่ตพิีมพในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติ

ที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.80    

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

1.00    

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

ระดับนานาชาตท่ีิปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาตติาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

1.00    

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให

ดําเนนิการ 

1.00    
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด

ทะเบียน 

1.00    

- ตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง

ทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00    

- หนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง

ทางวิชาการแตไมไดนาํมาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00    

- งานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลกัเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนาํมาขอรับการประเมินตําแหนง

ทางวิชาการ 

1.00    

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00    

สรุปจํานวนผลงานทางวิชาการ  

จํานวนนกัวิจัยท้ังหมด  

จํานวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด  

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัย  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัย  

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัย  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.25     
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ตัวบงชี้ที่ 2.4  ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 การวิจัยเปนพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของมหาวิทยาลัย การดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมี

ประโยชนสูการนําไปใช จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมของอาจารย

ประจําที่นําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดย

ไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับจํานวนอาจารยประจํา 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคาคะแนนรอยละของจํานวน (ช้ิน) ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใช

ประโยชนตอชุมชนทั้งหมดในปทีป่ระเมินที่กําหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 

 

สูตรการคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของจํานวนชิ้นงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชน 
 

ผลรวมของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
X 100 

จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท้ังหมดในปท่ีประเมิน 
 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

รอยละของจํานวนช้ินงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

X 5 ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนของมหาวิทยาลัย 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคใหเปนไปตามประเภท ก.พ.อ. 
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ผลการดําเนินงาน 

ช่ือเรื่อง 
จํานวน หนวยงานทีน่ําไปใช

ประโยชน งานวิจยั งานสรางสรรค นวัตกรรม 

     

     

     

     

     

     

รวม     

 

คํานวณคารอยละของจํานวนช้ินงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชน 
 

 
X 100 

 
 

แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
 

X 5 
 

 

รายการหลักฐาน 

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

3.00     
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

2.1 5.00     

2.2 4.70     

2.3 4.25     

2.4 3.00     

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 2  

 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 2 

 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวชิาการ 

 

 มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถิ่น

ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายใน

และภายนอกในการทํางาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได เพ่ือให

ชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน 

 

ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงช้ี คือ 

 ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

 ตัวบงชี้ที่ 3.2 ชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ 

   ชุมชน 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1  ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 การพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนเปนการบริการวิชาการเพ่ือสรางความสัมพันธกับชุมชนในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่นตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ไดแก ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา รวมถึงดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. ทุกคณะมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกําหนดพ้ืนที่เปาหมายในการพัฒนาทองถิ่นที่

สอดคลองกับบริบท ปญหา และความตองการของทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเนน จุดเดนของมหาวิทยาลัย

ตามศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดําริ 

 2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

 3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

 4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของ

ทองถิ่นอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 

 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรอยางเขมแข็ง 

 6. เกิดชุมชนตนแบบดานการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบรวมใน

การพัฒนาอยางนอย 1 ชุมชน 

 

หมายเหตุ 

 1. ตอเนื่อง หมายถึง การดําเนินงานต้ังแต 3 ปขึ้นไป 

 2. ย่ังยืน หมายถึง การดําเนินงานต้ังแต 3 ปขึ้นไป 

 3. เขมแข็ง หมายถึง สามารถพึ่งตนเองได 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 – 6 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 ทุกคณะมีสวนรวมกับมหาวิทยาลยัและชุมชนใน

การกําหนดพ้ืนที่เปาหมายในการพัฒนาทองถิ่นที่

สอดคลองกับบริบท ปญหา และความตองการของ

ทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเนน จุดเดนของ

มหาวทิยาลยัตามศาสตรพระราชา หรือตามแนว

พระราชดําร ิ

  

 2 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดย

ร วมมือกับหน วย งา นภาย ในห รือภา ยนอก

มหาวิทยาลัย 

  

 3 ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู

และดาํเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
  

 4 ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง 

โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณ

ของทองถิ่นอยางตอเน่ืองหรือยัง่ยืน 

  

 5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม 

หรือชุมชน/องคกรอยางเขมแข็ง 
  

 6 เกิดชุมชนตนแบบดานการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน 

ที่มีคณะและมหาวิทยาลยั เปนผูรับผิดชอบรวมใน

การพัฒนาอยางนอย 1 ชุมชน 

  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     
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ตัวบงชี้ที่ 3.2  ชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสรางความสัมพันธ 

   กับชุมชน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกําหนดชุมชนเปาหมายการพัฒนาไว

ในแผน การจัดทําแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน จึงตองศึกษาความตองการของชุมชนเปาหมายและมีการ

พัฒนาอยางตอเน่ืองใหบรรลุตามแผน 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคาคะแนนรอยละของจํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนที่กําหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 

 

สูตรการคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสรางความสัมพันธ

กับชุมชน 
 

จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
X 100 

จํานวนชุมชนเปาหมายท้ังหมด 

 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 

รอยละของชุมชนเปาหมาย ท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
X 5 

รอยละจํานวนชุมชนเปาหมาย ท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง 

ความสัมพันธกับชุมชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ผลการดําเนินงาน 

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

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

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

 

รายการหลักฐาน 

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.00     

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

3.1 5.00     

3.2 4.00     

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที ่3  

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 3 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
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องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวฒันธรรม และความเปนไทย 

 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน

มหาวิทยาลัยจึงตองมีระบบกลไกลการดําเนินงานดานน้ี ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเนน

เฉพาะที่แตกตางกันตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการ

สรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและตางประเทศ 

กอใหเกิดผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาส 

และมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงช้ี คือ 

 ตัวบงชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 

 ตัวบงชี้ที่ 4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย ทั้งการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนน

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. กําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทยเพ่ือการพัฒนาตอยอดและ

สรางคุณคา ตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

 2. จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 3. มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่ง

นําไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม 

 4. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงาน และประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย และรายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชน 

 7. มีผลงานการสรางแหลงเรียนรูหรือชุมชนตนแบบ หรือองคความรูหรือนวัตกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทยใหสอดรับกับสังคมสมัยใหม 

 8. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยซ่ึงเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 – 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 – 8 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 กําหนดนโยบายและทศิทางการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทยเพื่อการพัฒนา

ตอยอดและสรางคุณคา ตามจุดเนนของ

มหาวทิยาลยั 

  

 2 จัดทาํแผนดานศลิปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

และกาํหนดตัวบงชี้วัดความสาํเร็จตาม

วัตถปุระสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

  

 3 มีการบูรณาการงานดานศิลปวฒันธรรม กับการ

เรียนการสอน หรือการวิจยั หรือการบริการ

วิชาการ ซึ่งนําไปสูการสืบสานการสรางความรู 

ความเขาใจในศลิปวัฒนธรรม การปรับและ

ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม 

  

 4 กํากับติดตามใหมีการดําเนินงาน และประเมิน

ความสาํเร็จตามตัวบงชี้ของแผนดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และรายงานตอ

ผูบริหารมหาวิทยาลยั 

  

 5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม

ดานศิลปวฒันธรรมและความเปนไทย 
  

 6 เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชน 
  

 7 มีผลงานการสรางแหลงเรียนรูหรือชุมชนตนแบบ 

หรือองคความรูหรือนวัตกรรมดานศลิปวฒันธรรม

และความเปนไทยใหสอดรับกับสังคมสมัยใหม 

  

 8 กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศลิปวัฒนธรรม

และความเปนไทยซ่ึงเปนทีย่อมรับในระดับชาติ 
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ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     

 

 

ตัวบงชี้ที่ 4.2  ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในคามเปนไทยหรือสรางโอกาสและ

มูลคาเพ่ิมใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
 

เกณฑมาตรฐาน 

 จํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม ที่ทําใหเกิดความภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาสและ

มูลคาเพ่ิม หรือนําไปใชประโยชนใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีการจัดทํา

ฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรม ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 6 เรื่อง 

 

เกณฑการประเมิน 

 มีการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิม

ใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จํานวนองคความรู 

2 เร่ือง 

จํานวนองคความรู 

3 เร่ือง 

จํานวนองคความรู 

4 เรื่อง 

จํานวนองคความรู 

5 เร่ือง 

จํานวนองคความรู 

6 เรื่อง 

 

หมายเหตุ 

 ตองมีเอกสารทางวิชาการท่ีแสดงถึงการไดมา การคนควาประวัติของภูมิปญญาทองถิ่นนั้นอยางเปนระบบ 

  - เอกสารดานศิลปะและวัฒนธรรม 

  - งานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม 
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ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

3.00     

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 4 : ดานศิลปวฒันธรรม และความเปนไทย 
 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.1 5.00     

4.2 3.00     

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 4  

 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 4 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 

 มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํากับดูแล

การทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะตองบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ เชน 

ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทัง้หมด 

ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 

ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงช้ี 

 ตัวบงชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

 ตัวบงชี้ที่ 5.2 การบริหารของหนวยงานเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ และเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

 ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพของหนวยงานสนับสนุน 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางาน เพ่ือให

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ และความตองการที่หลากหลายของประเทศทั้งในดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสงเสริมใหมีการจัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

 2. มีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนด 

 3. มีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนที่กําหนด 

 4. มีการนําผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามขอ 1  

 5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับระบบและกลไกตามขอ 1 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มหาวทิยาลยัมีระบบและกลไกสงเสริมใหมีการ

จัดทาํแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน 

  

 2 มีการกํากับ ติดตามใหทกุคณะดําเนินการเปนไป

ตามแผนที่กาํหนด 
  

 3 มีการกํากับ ติดตามใหทกุคณะประเมิน

ความสาํเร็จตามวัตถปุระสงคของแผนที่กาํหนด 
  

 4 มีการนําผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามขอ 1   

 5 มีแนวปฏิบัตทิี่ดีเก่ียวกับระบบและกลไกตามขอ 1   

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     

 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การบริหารของหนวยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ และเอกลักษณของ 

  มหาวิทยาลัย 

ชนิดตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก หนวยงานจึงตองจัดทําแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการ

พัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน ใหสอดคลองกับพันธกิจ หรือยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการ

บริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตาม

พันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความ

เปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 
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เกณฑมาตรฐาน 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และนําไปสูการจัดทํา

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา เพ่ือใหบรรลุตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ 

 2. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและ

ระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ

ของหนวยงานและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม อยางนอย 1 เร่ือง 

 3. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

 4. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงาน มีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 

 5. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 6. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงาน มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในตาม

ระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน

คุณภาพ 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 – 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

หมายเหตุ 

 คําอธิบายตัวบงช้ี และเกณฑมาตรฐาน สามารถปรับใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานได  
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ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT 

กับวสิยัทศันของมหาวิทยาลยั และนําไปสูการ

จัดทาํแผนกลยุทธและแผนปฏบิัติการประจาํป

ตามกรอบเวลา เพ่ือใหบรรลุตามตัวบงช้ีและ

เปาหมายของแผนกลยทุธ 

  

 2 จัดทาํแผนบริหารความเสีย่ง และดําเนินงานตาม

แผนบริหารความเสีย่ง ที่เปนผลจากการวิเคราะห

และระบุปจจยัเสีย่งที่เกิดจากปจจยัภายนอก หรือ

ปจจยัที่ไมสามารถควบคุมไดทีส่งผลตอการ

ดําเนินงานตามพันธกจิของหนวยงานและใหระดับ

ความเสีย่งลดลงจากเดิม อยางนอย 1 เร่ือง 

  

 3 บริหารงานดวยหลักธรรมาภบิาลอยางครบถวนทัง้ 

10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
  

 4 การกํากบัติดตามสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงาน มี

การดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 
  

 5 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ

บริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
  

 6 การกํากบัติดตามสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงาน มี

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในตาม

ระบบและกลไกที่มหาวิทยาลยักําหนดประกอบดวย 

การควบคมุคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและ

การประเมินคุณภาพ 

  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     
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ตัวบงชี้ที่ 5.3  ระบบกํากับการประกันคุณภาพของหนวยงานสนับสนุน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยมีหนาที่ในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหนวยงานใน

มหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคณุภาพ 

การพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมิน

คุณภาพเพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัด

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพของหนวยงานใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพระดับหนวยงาน 

 2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ

ติดตามใหคณะกรรมการบริหารของหนวยงานเพ่ือพิจารณา 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานใหเกิดผลตามองคประกอบการ

ประกันคุณภาพระดับหนวยงาน 

 4. นําผลการประเมินคุณภาพระดับหนวยงานที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับหนวยงานเสนอ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหนวยงาน

เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

หมายเหตุ 

 คําอธิบายตัวบงช้ี และเกณฑมาตรฐาน สามารถปรับใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานได  
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ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการ

ดําเนินการประกันคุณภาพของหนวยงานใหเปนไป

ตามองคประกอบการประกันคุณภาพระดับ

หนวยงาน 

  

 2 มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให

เปนไปตามระบบทีกํ่าหนดในขอ 1 และรายงานผล

การติดตามใหคณะกรรมการบริหารของหนวยงาน

เพ่ือพิจารณา 

  

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานของหนวยงานใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพระดับหนวยงาน 

  

 4 นําผลการประเมินคุณภาพระดับหนวยงานทีผ่าน

การพิจารณาของกรรมการระดับหนวยงานเสนอ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา 

  

 5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลยัมาปรับปรุง

หนวยงานเพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานใหมี

คุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

คะแนนการประเมิน 
 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.1 5.00     

5.2 5.00     

5.3 5.00     

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5  

 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 5 
 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
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สรุปการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

 

สรุปการประเมิน 

 ตารางท่ี ส.1  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 
 

ตัวบงชีคุ้ณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 คะแนนการ

ประเมิน 

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00   

ตัวบงช้ี 1.2 กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00   

ตัวบงช้ี 1.3 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ 
5.00   

ตัวบงช้ี 1.4 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดาน

ดิจิทัล 
5.00   

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งาสรางสรรค 

หรือนวัตกรรม 
5.00    

ตัวบงช้ี 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงาสรางสรรค 4.70 
 

  
 

ตัวบงช้ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 
4.25 

 
  

 

ตัวบงช้ี 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 
3.00 

 
  

 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ี 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 
5.00   

ตัวบงช้ี 3.2 ชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
4.00 
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ตัวบงชีคุ้ณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 คะแนนการ

ประเมิน 

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบที่ 4  ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ตัวบงช้ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม 

และความเปนไทย 
5.00   

ตัวบงช้ี 4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 3.00   

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 

ตัวบงช้ี 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน 
5.00   

ตัวบงช้ี 5.2 การบริหารของหนวยงานเพ่ือการ

กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ และเอกลักษณ

ของมหาวิทยาลัย 

5.00   

ตัวบงช้ี 5.3 ระบบกาํกบัการประกนัคุณภาพของ

หนวยงานสนบัสนนุ 
5.00   

เฉล่ียรวมทกุตวับงช้ี 4.60   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ใหระบุเปนตวัเลขทีส่อดคลองกบัเกณฑที่ใชประเมนิสําหรับตัวบงชีน้ัน้ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนคะแนนหรือระบุเปนจํานวน  

หรือระบุเปนขอ 
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ตารางท่ี ส.2 การวิเคราะหผลการประเมินระดับหนวยงาน 
 

 

องคประกอบท่ี จํานวนตัวบงช้ี I P O คะแนนเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดําเนนิงานตองปรบัปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนนิงานระดบัพอใช 
3.51 - 4.50 การดําเนนิงานระดบัด ี

4.51 - 5.00 การดําเนนิงานระดบัดมีาก 

1 4 - 
1.1, 1.2 

1.3, 1.4 
-   

2 4 2.2 2.1 2.3, 2.4   

3 2 - 3.1 3.2   

4 2 - 4.1 4.2   

5 3 - 
5.1, 5.2, 

5.3 
-   

รวม 15 1 10 4   

ผลการประเมิน       

 

ทิศทางการพัฒนา 

 1. เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี มีประเด็นที่จะตองดาํเนินการเรงดวนดังน้ี 
 

ตารางท่ี ... เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนพัฒนาคุณภาพ  

(Improvement Plan) 

ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
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 2. แผนการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมาย 
 

ตารางท่ี ... แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย 

แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) 
ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว 

 

 

 
  

 

 
   

 

 
   

 
   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างเล่มส าหรับกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงานสนับสนนุ 



 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หน่วยงาน .................................................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
 
 
 
 

ประจ าปีการศึกษา  2562 
(1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563) 

 
 

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

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

   1.  ..................................................................... ประธานกรรมการ 
   2.  ...................................................................... กรรมการ 
   3.  ....................................................................... กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หน่วยงาน .................................................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
 
 
 
 

ประจ าปีการศึกษา  2562 
(1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563) 

 
 

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

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

   1.  ..................................................................... ประธานกรรมการ 
    (.....................................................) 
   2.  ...................................................................... กรรมการ 
    (.....................................................) 
   3.  ....................................................................... กรรมการและเลขานุการ 
    (.....................................................) 

 



สารบัญ 
หน้า 

สารบัญ  ก 
 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                        
 - สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 - สรุปข้อมูลพื้นฐาน  
 - วิธีประเมิน  
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ                         
 - ตารางที ่ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ                                     
 - ตารางที่ ป.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  
 - จุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไขในการปรับปรุง 
   ตามรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ภาคผนวก 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 - ก าหนดการตรวจประเมิน 



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
หน่วยงาน ................................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วันที่ …………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2561 นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและ    
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ  เพ่ือให้
สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและค้นหาจุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น    
ในการประเมินครั้งนี้ได้ ตรวจประเมินจากเอกสารหลักฐาน สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 
ตลอดจนสนทนากลุ่มกับนักศึกษาและศิษย์เก่า รวมทั้งสังเกตโดยการตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ านวน…….ตัวบ่งชี้ พบว่าผลการตรวจประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ……. ได้คะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ของ 
สกอ. 5 องค์ประกอบเท่ากับ…….. ดังผลประเมินตามรายองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ. ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 คะแนน………    ผลการด าเนินการอยู่ในระดับ………  
  องค์ประกอบที่ 2 คะแนน………    ผลการด าเนินการอยู่ในระดับ………  
  องค์ประกอบที่ 3 คะแนน………    ผลการด าเนินการอยู่ในระดับ………  
  องค์ประกอบที่ 4 คะแนน………    ผลการด าเนินการอยู่ในระดับ………  
  องค์ประกอบที่ 5 คะแนน………    ผลการด าเนินการอยู่ในระดับ………  
 
 

จุดแข็ง 
1. 
2. 
3. 
  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. 
2. 
3. 



 

 

สรุปข้อมูลพื้นฐาน 
 ............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................ ...........................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
วิธีประเมิน 
 - การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 - วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
............................................................................................................................. .............................................. 
.............................................................................................................................................................. ............. 
..................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
.......................................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
  



ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ตารางท่ี ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
        ปีการศึกษา 2562 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน1 คะแนนการ
ประเมิน 

ของคณะกรรมการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี    

ตัวบ่งชี้ 1.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี    

ตัวบ่งชี้ 1.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

   

ตัวบ่งชี้ 1.4 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดา้น
ดิจิทัล 

   

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งาสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรม 

    

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนนุงานวจิัยและงาสร้างสรรค ์  
 

  
 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 
 

 
  

 

ตัวบ่งชี้ 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ตอ่ชุมชน 

 
 

  
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรา้ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

   

ตัวบ่งชี้ 3.2 ชุมชนเปา้หมายทีไ่ด้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

 
 

  
 

องค์ประกอบที่ 4  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวฒันธรรม 
และความเปน็ไทย 

   

ตัวบ่งชี้ 4.2 ผลลัพธ์ดา้นศิลปะและวัฒนธรรมไทย    

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 



 
 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน1 คะแนนการ
ประเมิน 

ของคณะกรรมการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การท างาน 

   

ตัวบ่งชี้ 5.2 การบริหารของหนว่ยงานเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกจิ และเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

   

ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพของ
หน่วยงานสนบัสนุน 

   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้    
 

ตารางท่ี ป.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 
 
 

ตารางท่ี ป. 2 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหน่วยงาน 
 

องค์ประกอบท่ี จ านวนตัวบ่งชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

1 4 - 
1.1, 1.2 
1.3, 1.4 

-   

2 4 2.2 2.1 2.3, 2.4   

3 2 - 3.1 3.2   
4 2 - 4.1 4.2   

5 3 - 
5.1, 5.2, 

5.3 
-   

รวม 15 1 10 4   

ผลการประเมิน       

 
 
 
 

1 ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นคะแนนหรือระบุเป็นจ านวน  
หรือระบุเป็นข้อ 

 



 
 

 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 
 
 
 
 
แนวทางเสริม 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 
แนวทางแก้ไข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดแข็ง 
 
 
 
 
แนวทางเสริม 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 
แนวทางแก้ไข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง 
 
 
 
 
แนวทางเสริม 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 
แนวทางแก้ไข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
จุดแข็ง 
 
 
 
 
แนวทางเสริม 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 
แนวทางแก้ไข 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 
 
 
 
 
แนวทางเสริม 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 
แนวทางแก้ไข 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรตรวจประเมิน 


