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องคประกอบที่ 1 

การผลิตบัณฑิต 

1.1 การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี - - - - * 

1.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี - - - - * 
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1.4 การสงเสริมสมรรถนะและทกัษะดานดิจิทลั -  - - - 

องคประกอบที่ 2 

การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรม 
- -  - - 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค - -  - - 

2.3 ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย - -  - - 

2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใช

ประโยชนตอชุมชน 
- -  - - 

องคประกอบที่ 3  

การบริการ

วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชน 
- -   ** 

3.2 ชุมชนเปาหมายที่ไดรบัการพัฒนาอยางตอเน่ืองตาม

แผนเสริมสรางความสมัพันธกับชุมชน 
- -   ** 

องคประกอบที่ 4  

ดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม และความเปน

ไทย 
- - -  - 

4.2 ผลลพัธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย - - -  - 

องคประกอบที่ 5  

การบริหารจัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบรูณาการกับการทํางาน  - - - - 

5.2 การบรหิารของหนวยงานเพื่อการกํากบัติดตาม

ผลลัพธตามพันธกจิ และเอกลกัษณของมหาวิทยาลัย 
     

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพของหนวยงาน

สนับสนุน 
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หมายเหตุ  

 - หนวยงานสนับสนุนทุกหนวยงานสามารถพัฒนาตัวบงช้ี และเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมได เพื่อให

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 การผลิตบัณฑติ 

 

 พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให

ผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใช

หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวย 

การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่อาศัย

หลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ตัวบงช้ีจํานวน 4 ตัวบงช้ี คือ 

 ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ตัวบงช้ีที่ 1.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ตัวบงช้ีที่ 1.3 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

 ตัวบงช้ีที่ 1.4 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.1  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงชี้  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. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 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 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 จัดบรกิารใหคําปรกึษา แนะแนวดานการใชชีวิต 

และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  

 2 มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรม

พิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแกนักศึกษา 

  

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมือ่

สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
  

 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกจิกรรมและการ

จัดบรกิารในขอ 1 – 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

  

 5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรบัปรุง

พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสง

ใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความ

คาดหวังของนักศึกษา 

  

 6 ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา   

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรม

นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลกัสตูรทีดํ่าเนินการทั้งโดยมหาวิทยาลยั 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. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 

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 

 

 

 



7 
 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยใหนักศึกษามสีวน

รวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

  

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปน้ีใหครบถวน 

- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค 

และอัตลักษณที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย 
  

- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ   

- กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดลอม   

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม   

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   

 3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
  

 4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผล

ความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของกจิกรรมและนํา

ผลการประเมินมาปรบัปรุงการดําเนินงานครั้ง

ตอไป 

  

 5 ประเมินความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของแผนการ

จัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 
  

 6 นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรับปรงุ

การจัดกจิกรรมเพือ่พัฒนานักศึกษา 
  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     
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ตัวบงชี้ท่ี 1.3  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเช่ือมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิงการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ  

ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใชในการแสวงหาองคความรู เพื่อพัฒนาตนเอง กระทรวง 

ศึกษาธิการจึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายหน่ึงที่

สําคัญ คือ การสงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดวยโครงการพิเศษดานการจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหเปนตามนโยบายซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศได 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

 2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

 4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงในป

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 นักศึกษาที่เขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 20 ของนักศึกษาช้ันปสุดทายทั้งมหาวิทยาลัย ในปที่ประเมิน 
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ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไก

การพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 
  

 2 จัดทําแผนพฒันานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จาก

การมสีวนรวมของคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  

 3 จัดสรรงบประมาณ และสิง่สนับสนุนการ

ดําเนินการตามแผนพฒันานักศึกษาดาน

ภาษาอังกฤษ 

  

 4 มีการประเมินความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของ

แผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมา

ปรับปรงุในปถัดไป 

  

 5 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายทีผ่านการ

เกณฑการวัดผล CEFR (B1) ไมนอยกวารอยละ 

50 

  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.00     
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ตัวบงชี้ท่ี 1.4 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 ความสามารถดานดิจิทัล เปนสิ่งที่สะทอนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู และทักษะในการนํา

เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีในปจจุบันมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนรู การแกไขปญหา การสื่อสาร 

ตลอดจนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อรูเทาทันการใชงานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูอยางตอเน่ือง ตัวบงช้ีน้ี

ประเด็นการพจิารณาประกอบดวยระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาช้ันปสุดทาย ระดับปริญญาตรีที่

สอบผานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 

 2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 

 4. มีการประเมินความสาํเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ 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 นักศึกษาที่เขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปสุดทายทั้งมหาวิทยาลัย ในปที่ประเมิน 

 

 

 

 



11 
 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไก

การพัฒนานักศึกษาดานดิจิทลั 
  

 2 จัดทําแผนพฒันานักศึกษาดานดิจทิัล จากการมี

สวนรวมของคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  

 3 จัดสรรงบประมาณ และสิง่สนับสนุนการ

ดําเนินการตามแผนพฒันานักศึกษาดานดิจิทลั 
  

 4 มีการประเมินความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของ

แผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมา

ปรับปรงุใน ปถัดไป 

  

 5 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายทีผ่านเกณฑ 

IC3 หรือเทียบเทา หรือตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

ไมนอยกวารอยละ 50 

  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบณัฑิต 
 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

1.1 5.00     

1.2 5.00     

1.3 4.00     

1.4 5.00     

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 1  

 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 1 

 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

 

 มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและความ

พรอมของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทุกมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีพันธกิจน้ีเปนสวนหน่ึงของพันธกิจ

มหาวิทยาลัย ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงตองมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สรางองคความรูใหมหรือประยุกตใชองคความรู

ใหม เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ

สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศในการพัฒนางานวิจัย/

นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติ

และนานาชาติมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนําผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช

ประโยชนพัฒนาตนเองได 

 

ตัวบงช้ี จํานวน 4 ตัวบงช้ี คือ 

 ตัวบงช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

 ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 

 ตัวบงช้ีที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1   ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 มหาวิทยาลัยตองมีการบรหิารจดัการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน

ที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไวทั้งการ

สนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย ใหกับบุคลากร

สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตาง ๆ สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือดานการวิจัย หรืองาน

สรางสรรค หรือนวัตกรรม นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรอืนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรอื

ชุมชน ตลอดจนจดัระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชวยใน

การคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
 

เกณฑมาตรฐาน   

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี 

  - หองปฏิบัติการวิจัยหรอืงานสรางสรรคหนวยงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือศูนยเครื่องมือหรือ

ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

  - กิจกรรมวิชาการที่สงเสรมิงานวิจยัหรอืงานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสรางสรรค การจัดใหมศีาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 

 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 4. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคดีเดน 

 5. มีการดําเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 
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 6. มีระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนา

ผูเรียนหรือชุมชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 7. มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการ

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 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถ

นําไปใชประโยชนในการบรหิารงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

  

 2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี 

- หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรคหนวยงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคหรือศูนยเครือ่งมอืหรือศูนยให

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  

- หองสมุดหรอืแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย

หรืองานสรางสรรค 
  

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย

ในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการวิจัย 

  

- กิจกรรม วิชาการที่ ส ง เสริ มงานวิจั ยหรื องาน

สรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะ

หรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 3 จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  

 4 มีการพฒันาสมรรถนะนักวิจัย มกีารสรางขวัญและ

กําลังใจตลอดจนยกยองนักวิจัยที่มผีลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคดีเดน 

  

 5 มีการดําเนินงานกบัเครอืขายความรวมมือดานวิจัย

หรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

  

 6 มีระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค หรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนา

ผูเรียนหรือชุมชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  

 7 มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 

  

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในมหาวิทยาลัย คือ เงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงตองจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและที่ไดรับ

จากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอม

และจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

 นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่มหาวิทยาลัยไดรับจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเปน

ตัวบงช้ีที่สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมที่เนนการ

วิจัย 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

จําแนกเกณฑออกเปน 2 กลุมสาขาวิชา 
 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 

สูตรคํานวณ 

 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ

จํานวนนักวิจัย  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 

จํานวนนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
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 2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

X 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัย 

 คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัย = คาเฉลี่ยคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ 

 1. จํานวนนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา  

 2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารบัทุนในปการศึกษา หรือปงบประมาณ หรือปปฏิทินน้ัน ๆ ไมใชจํานวนเงินที่

เบิกจายจริง 

 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจากการตกลง

รวมกันของมหาวิทยาลัยที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวม

วิจัยของแตละคน 

 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยและมหาวิทยาลัยที่ไดลงนามในสัญญารับทุน

โดยนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ท่ี รายช่ือผูทําวิจัย คณะ ช่ืองานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

      

      

      

      

      

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.70     

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สาํคัญในการแสดงใหเห็นวานักวิจัยไดสรางสรรคข้ึน เพื่อแสดงใหเห็นถึง

ความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ือง เปนผลงานที่มีคุณคาสมควรสงเสริมใหมีการ

เผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของบทความ

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 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังน้ี 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของนักวิจัยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 

30 ข้ึนไป 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของนักวิจัยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 

20 ข้ึนไป 
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สูตรคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 

  

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 
X 100 

จํานวนนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

 

 2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 

X 5 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของนักวิจัย  

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัย 

 คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัย = คาเฉลี่ยคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมท่ี 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 

0.80 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา



21 
 
คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต

ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

หมายเหตุ 

 1. การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให  นําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ

เม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส

ได 

 2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 

ผลการดําเนินงาน 

สรุปผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 
 

ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

ผลงานทางวิชาการ 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20    

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20    

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 0.20    

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก 

การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 

0.40    

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก 

การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 

0.40    

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 0.40    

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

0.60    
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

- บทความวิชาการฉบบัสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. 

0.60    

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.60    

- บทความวิชาการฉบบัสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.60    

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 0.60    

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.80    

- บทความวิจยัท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.80    

- บทความวิชาการท่ีตพิีมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

ท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.80    

- บทความวิจัยฉบบัสมบูรณท่ีตพิีมพในวารสารทางวิชาการ ระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

1.00    

- บทความวิชาการฉบบัสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาตติาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษา วา

ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

1.00    

- ผลงานวิจยัท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให

ดําเนินการ 

1.00    

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจด

ทะเบียน 

1.00    

- ตําราท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง 1.00    
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นํ้าหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

ทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- หนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง

ทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00    

- งานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนง

ทางวิชาการ 

1.00    

- ผลงานท่ีไดรับการจดสทิธิบัตร 1.00    

สรุปจํานวนผลงานทางวิชาการ  

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด  

จํานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด  

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัย  

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัย  

คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัย  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.50     
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4  ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 การวิจัยเปนพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของมหาวิทยาลัย การดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมี

ประโยชนสูการนําไปใช จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมของอาจารย

ประจําที่นําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดย

ไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับจํานวนอาจารยประจํา 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคาคะแนนรอยละของจํานวน (ช้ิน) ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใช

ประโยชนตอชุมชนทั้งหมดในปที่ประเมินที่กําหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 

 

สูตรการคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของจํานวนช้ินงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชน 
 

ผลรวมของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
X 100 

จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปที่ประเมิน 
 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 

รอยละของจํานวนช้ินงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 

X 5 ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนของมหาวิทยาลัย 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคใหเปนไปตามประเภท ก.พ.อ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 
ผลการดําเนินงาน 

ช่ือผลงาน 

ลักษณะงาน 
หนวยงานที่

นําไปใชประโยชน 

ลักษณะการ

นําไปใชประโยชน งานวิจัย 
งาน

สรางสรรค 
นวัตกรรม 

      

      

      

      

      

      

รวม      

 

คํานวณคารอยละของจํานวนช้ินงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชน 
 

 
X 100 

 
 

แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
 

X 5 
 

 

รายการหลักฐาน 

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     
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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 4.50     

2.4 5.00     

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 2  

 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 2 

 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 

 มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถ่ิน

ชุมชน และสังคมตามระดับความเช่ียวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายใน

และภายนอกในการทํางาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได เพื่อให

ชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งย่ังยืน 

 

ตัวบงช้ี จํานวน 2 ตัวบงช้ี คือ 

 ตัวบงช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

 ตัวบงช้ีที่ 3.2 ชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ 

   ชุมชน 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.1  ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 การพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนเปนการบรกิารวิชาการเพื่อสรางความสมัพันธกับชุมชนในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ินตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ไดแก ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา รวมถึงดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. ทุกคณะมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกําหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาทองถ่ินที่

สอดคลองกับบริบท ปญหา และความตองการของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเนน จุดเดนของมหาวิทยาลัย

ตามศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดําริ 

 2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

 3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

 4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของ

ทองถ่ินอยางตอเน่ืองหรือย่ังยืน 

 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรอยางเขมแข็ง 

 6. เกิดชุมชนตนแบบดานการพึ่งพาตนเองอยางย่ังยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบรวมใน

การพัฒนาอยางนอย 1 ชุมชน 

 

หมายเหตุ 

 1. ตอเน่ือง หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต 3 ปขึ้นไป 

 2. ยั่งยืน หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต 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 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 ทุกคณะมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนใน

การกําหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาทองถ่ินที่

สอดคลองกบับริบท ปญหา และความตองการของ

ทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเนน จุดเดนของ

มหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา หรือตามแนว

พระราชดําร ิ

  

 2 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดย

รวมมื อกั บหน วยง านภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัย 

  

 3 ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู

และดําเนินกจิกรรมอยางตอเน่ือง 
  

 4 ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มกีารพฒันาตนเอง 

โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณ

ของทองถ่ินอยางตอเน่ืองหรือย่ังยืน 

  

 5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม 

หรือชุมชน/องคกรอยางเขมแข็ง 
  

 6 เกิดชุมชนตนแบบดานการพึ่งพาตนเองอยางย่ังยืน 

ที่มีคณะและมหาวิทยาลัย เปนผูรบัผิดชอบรวมใน

การพัฒนาอยางนอย 1 ชุมชน 

  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2  ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธ 

   กับชุมชน 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกําหนดชุมชนเปาหมายการพัฒนาไว

ในแผน การจัดทําแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน จึงตองศึกษาความตองการของชุมชนเปาหมายและมีการ

พัฒนาอยางตอเน่ืองใหบรรลุตามแผน 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคาคะแนนรอยละของจํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผน

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนที่กําหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 

 

สูตรการคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสรางความสัมพันธ

กับชุมชน 
 

จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
X 100 

จํานวนชุมชนเปาหมายทั้งหมด 

 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได = 

รอยละของชุมชนเปาหมาย ที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
X 5 

รอยละจํานวนชุมชนเปาหมาย ที่ไดรับการพฒันาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสราง 

ความสัมพันธกับชุมชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ผลการดําเนินงาน 

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

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

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

 

รายการหลักฐาน 

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

3.1 5.00     

3.2 5.00     

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 3  

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 3 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
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องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 

 

 การทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน

มหาวิทยาลัยจึงตองมีระบบกลไกลการดําเนินงานดานน้ี ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเนน

เฉพาะที่แตกตางกันตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรยีนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสูการสืบสานการ

สรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและตางประเทศ 

กอใหเกิดผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาส 

และมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

ตัวบงช้ี จํานวน 2 ตัวบงช้ี คือ 

 ตัวบงช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 

 ตัวบงช้ีที่ 4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1   ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 สถาบันอุดมศึกษามนีโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจดัการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย ทั้งการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนน

ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางย่ังยืน 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. กําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทยเพื่อการพัฒนาตอยอดและ

สรางคุณคา ตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

 2. จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 3. มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม กับการเรยีนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่ง

นําไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม 

 4. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงาน และประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย และรายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชน 

 7. มีผลงานการสรางแหลงเรียนรูหรือชุมชนตนแบบ หรือองคความรูหรือนวัตกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทยใหสอดรับกับสังคมสมัยใหม 

 8. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

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 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 กําหนดนโยบายและทศิทางการสงเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทยเพื่อการพฒันา

ตอยอดและสรางคุณคา ตามจุดเนนของ

มหาวิทยาลัย 

  

 2 จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเรจ็ตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ

เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

  

 3 มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม กับการ

เรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ

วิชาการ ซึ่งนําไปสูการสืบสานการสรางความรู 

ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรบัและ

ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม 

  

 4 กํากับติดตามใหมีการดําเนินงาน และประเมิน

ความสําเรจ็ตามตัวบงช้ีของแผนดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และรายงานตอ

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

  

 5 นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือกจิกรรม

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
  

 6 เผยแพรกจิกรรมหรือการบริการดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชน 
  

 7 มีผลงานการสรางแหลงเรียนรูหรือชุมชนตนแบบ 

หรือองคความรูหรือนวัตกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทยใหสอดรบักับสังคมสมัยใหม 

  

 8 กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทยซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
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ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2  ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในคามเปนไทยหรือสรางโอกาสและ

มูลคาเพิ่มใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 จํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม ที่ทําใหเกิดความภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาสและ

มูลคาเพิ่ม หรือนําไปใชประโยชนใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีการจัดทํา

ฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรม ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 6 เร่ือง 

 

เกณฑการประเมิน 

 มีการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและมูลคาเพิ่ม

ใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จํานวนองคความรู 

2 เรือ่ง 

จํานวนองคความรู 

3 เรือ่ง 

จํานวนองคความรู 

4 เรือ่ง 

จํานวนองคความรู 

5 เรือ่ง 

จํานวนองคความรู 

6 เรือ่ง 

 

หมายเหตุ 

 ตองมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการไดมา การคนควาประวัติของภูมิปญญาทองถิ่นน้ันอยางเปนระบบ 

  - เอกสารดานศิลปะและวัฒนธรรม 

  - งานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม 
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ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2563 ดําเนินการสรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมที่ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความ

เปนไทย หรือสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

ท่ี ชื่อองคความรู ชื่อ-สกุล หนวยงาน รายการหลักฐาน 

     

     

     

     

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 4 : ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 
 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.1 5.00     

4.2 5.00     

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 4  

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 4 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 

 มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํากับดูแล

การทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะตองบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ เชน 

ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร

ทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 

ตัวบงช้ี จํานวน 3 ตัวบงช้ี 

 ตัวบงช้ีที่ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

 ตัวบงช้ีที่ 5.2 การบริหารของหนวยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ และเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

 ตัวบงช้ีที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพของหนวยงานสนับสนุน 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.1  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยมีหลักสตูรและการจัดการเรยีนรูทีเ่นนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกบัการทํางาน เพื่อให

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ และความตองการที่หลากหลายของประเทศทั้งในดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสงเสริมใหมีการจัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

 2. มีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนด 

 3. มีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนที่กําหนด 

 4. มีการนําผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามขอ 1  

 5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไกตามขอ 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 

 

ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสงเสริมใหมีการ

จัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบรูณาการกับการ

ทํางาน 

  

 2 มีการกํากับ ติดตามใหทกุคณะดําเนินการเปนไป

ตามแผนที่กําหนด 
  

 3 มีการกํากับ ติดตามใหทกุคณะประเมิน

ความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของแผนที่กําหนด 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 4 มีการนําผลไปปรบัปรุงระบบและกลไกตามขอ 1   

 5 มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกบัระบบและกลไกตามขอ 1   

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การบริหารของหนวยงานเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ และเอกลักษณของ 

  มหาวิทยาลัย 

ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก หนวยงานจึงตองจัดทําแผนเพื่อกําหนดทิศทางการ

พัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน ใหสอดคลองกับพันธกิจ หรือยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการ

บริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม

พันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความ

เปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และนําไปสูการจัดทํา

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา เพื่อใหบรรลุตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ 

 2. จัดทําแผนบริหารความเสีย่ง และดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและ

ระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ

ของหนวยงานและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม อยางนอย 1 เรื่อง 

 3. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

 4. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงาน มีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 
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 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  

 

ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT 

กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และนําไปสูการ

จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

ตามกรอบเวลา เพื่อใหบรรลุตามตัวบงช้ีและ

เปาหมายของแผนกลยุทธ 

  

 2 จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง และดําเนินงานตาม

แผนบรหิารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะห

และระบุปจจัยเสี่ยงทีเ่กิดจากปจจัยภายนอก หรือ

ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดทีส่งผลตอการ

ดําเนินงานตามพันธกจิของหนวยงานและใหระดับ

ความเสี่ยงลดลงจากเดิม อยางนอย 1 เรื่อง 

  

 3 บรหิารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทัง้ 

10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
  

 4 การกํากบัติดตามสงเสรมิสนับสนุนใหหนวยงาน มี

การดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 5 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ

บริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
  

 6 การกํากบัติดตามสงเสรมิสนับสนุนใหหนวยงาน มี

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในตาม

ระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนดประกอบดวย 

การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและ

การประเมินคุณภาพ 

  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3  ระบบกํากับการประกันคุณภาพของหนวยงานสนับสนุน 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยมีหนาที่ในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหนวยงานใน

มหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินการต้ังแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ 

การพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมิน

คุณภาพเพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัด

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพของหนวยงานใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพระดับหนวยงาน 

 2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ

ติดตามใหคณะกรรมการบริหารของหนวยงานเพื่อพิจารณา 
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 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานใหเกิดผลตามองคประกอบการ

ประกันคุณภาพระดับหนวยงาน 

 4. นําผลการประเมินคุณภาพระดับหนวยงานที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับหนวยงานเสนอ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหนวยงาน

เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเน่ือง 

 

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  

 

ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการ

ดําเนินการประกันคุณภาพของหนวยงานใหเปนไป

ตามองคประกอบการประกันคุณภาพระดับ

หนวยงาน 

  

 2 มีคณะกรรมการกํากบัติดตามการดําเนินงานให

เปนไปตามระบบทีก่ําหนดในขอ 1 และรายงานผล

การติดตามใหคณะกรรมการบรหิารของหนวยงาน

เพื่อพจิารณา 

  

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของหนวยงานใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพระดับหนวยงาน 

  

 4 นําผลการประเมินคุณภาพระดับหนวยงานทีผ่าน

การพิจารณาของกรรมการระดับหนวยงานเสนอ 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 

 5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะ

กรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยมาปรบัปรุง

หนวยงานเพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานใหมี

คุณภาพดีข้ึนอยางตอเน่ือง 

  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00     

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย 

คะแนนการประเมิน 
 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.1 5.00     

5.2 5.00     

5.3 5.00     

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 5  

 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 5 
 

จดุเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
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สรุปการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

 

สรุปการประเมิน 

 ตารางผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคณุภาพ 
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 คะแนนการ

ประเมิน 

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00   

ตัวบงช้ี 1.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00   

ตัวบงช้ี 1.3 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช

ภาษาองักฤษ 
4.00   

ตัวบงช้ี 1.4 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดาน

ดจิิทัล 
5.00   

องคประกอบที่ 2 การวจิัย 

ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจยั งาสรางสรรค 

หรือนวัตกรรม 
5.00    

ตัวบงช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาสรางสรรค 4.70 
 

  
 

ตัวบงช้ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 
4.50 

 
  

 

ตัวบงช้ี 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 
5.00 

 
  

 

องคประกอบที่ 3 การบรกิารวิชาการ 

ตัวบงช้ี 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 
5.00   

ตัวบงช้ี 3.2 ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
5.00 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ 
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 5.00   

องคประกอบที่ 5 การบรหิารจดัการ 

ตัวบงช้ี 5.1 การจดัการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน 
5.00   

ตวับงช้ี 5.2 การบริหารของหนวยงานเพ่ือการ

กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ และเอกลักษณ

ของมหาวิทยาลัย 

5.00   

ตัวบงช้ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพของ

หนวยงานสนับสนุน 
5.00   

เฉล่ียรวมทกุตวับงช้ี 4.88   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนคะแนนหรือระบุเปนจํานวน  

หรือระบุเปนขอ 
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ตารางการวิเคราะหผลการประเมนิระดับหนวยงาน 
 

 

องคประกอบท่ี จํานวนตัวบงช้ี I P O คะแนนเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรบัปรงุเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดําเนนิงานตองปรบัปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51 - 4.50 การดําเนนิงานระดับด ี

4.51 - 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

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       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 
ทิศทางการพัฒนา 

 1. เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีประเด็นทีจ่ะตองดําเนินการเรงดวนดังน้ี 
 

ตารางท่ี ... เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนพัฒนาคณุภาพ  

(Improvement Plan) 

ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

      

      

      

      

      

      

      

 

 2. แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย 
 

ตารางท่ี ... แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย 

แผนพัฒนาคณุภาพ 

(Improvement Plan) 
ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว 

 

 

 
  

 

 
   

 

 
   

 
   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างเล่มส าหรับกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงานสนับสนนุ 



 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

หนวยงาน .................................................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 

 

 

 

ประจําปการศึกษา  2563 

(1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564) 

 

 

วันท่ี ........................................................... 

 

 

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

   1.  ..................................................................... ประธานกรรมการ 

   2.  ...................................................................... กรรมการ 

   3.  ....................................................................... กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

หนวยงาน .................................................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 

 

 

 

ประจําปการศึกษา  2563 

(1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564) 

 

 

วันท่ี ........................................................... 

 

 

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

   1.  ..................................................................... ประธานกรรมการ 

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

   2.  ...................................................................... กรรมการ 

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

   3.  ....................................................................... กรรมการและเลขานุการ 

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

 



สารบัญ 

หนา 

สารบัญ  ก 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร                        

 - สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 - สรุปขอมูลพ้ืนฐาน  

 - วิธีประเมิน  

ผลการประเมินรายตัวบงช้ี ตามองคประกอบคุณภาพ                         

 - ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ                                     

 - ตารางท่ี ป.2 การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน  

 - จุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแกไขในการปรับปรุง 

   ตามรายองคประกอบคุณภาพ  

ภาคผนวก 

 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 - กําหนดการตรวจประเมิน 



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 

หนวยงาน ................................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วันท่ี …………………………………………………………….. 

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

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2563 นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือการควบคุม

คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและ    

พัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไวอยางตอเนื่อง โดยพิจารณาตามองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และการบริหารจัดการ เพ่ือให

สามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและคนหาจุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งข้ึน    

โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ ตรวจประเมินจากเอกสารหลักฐาน สัมภาษณผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร 

ตลอดจนสนทนากลุมกับนักศึกษาและศิษยเกา รวมท้ังสังเกตโดยการตรวจเยี่ยมหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ของคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ (คปภ.) จํานวน …… ตัวบงชี้ พบวาผลการตรวจประเมินในภาพ

รวมอยูในระดับ….. คะแนนเฉลี่ยตามตัวบงชี้  ……… องคประกอบเทากับ ……. ผลการประเมินตามราย

องคประกอบ ดังนี้ 

  องคประกอบท่ี 1 คะแนน………    ผลการดําเนินการอยูในระดับ………  

  องคประกอบท่ี 2 คะแนน………    ผลการดําเนินการอยูในระดับ………  

  องคประกอบท่ี 3 คะแนน………    ผลการดําเนินการอยูในระดับ………  

  องคประกอบท่ี 4 คะแนน………    ผลการดําเนินการอยูในระดับ………  

  องคประกอบท่ี 5 คะแนน………    ผลการดําเนินการอยูในระดับ………  

 

จุดแข็ง 

1. 

2. 

3. 

  

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. 

2. 

3. 
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สรุปขอมูลพ้ืนฐาน 

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

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

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

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

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

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

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

 

วิธีประเมิน 

 - การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจเย่ียม) 

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

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

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

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

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

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

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

 

 - วิธีการตรวจสอบและความนาเช่ือถือของขอมูล  

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

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

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

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

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

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

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

  



ผลการประเมินรายตัวบงช้ี ตามองคประกอบคุณภาพ 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

    ปการศึกษา 2563 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 คะแนนการ

ประเมิน 

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ 1.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี    

ตัวบงชี้ 1.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี    

ตัวบงชี้ 1.3 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ 
   

ตัวบงชี้ 1.4 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดาน

ดิจิทัล 
   

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งาสรางสรรค 

หรือนวัตกรรม 
    

ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนนุงานวจิัยและงาสรางสรรค  
 

  
 

ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 
 

 
  

 

ตัวบงชี้ 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
 

 
  

 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 
   

ตัวบงชี้ 3.2 ชุมชนเปาหมายทีไ่ดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
 

 
  

 

องคประกอบที่ 4  ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวฒันธรรม 

และความเปนไทย 
   

ตัวบงชี้ 4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย    
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ตัวบงชี้คุณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 คะแนนการ

ประเมิน 

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 

ตัวบงชี้ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน 
   

ตัวบงชี้ 5.2 การบริหารของหนวยงานเพื่อการ

กํากับติดตามผลลพัธตามพนัธกิจ และเอกลักษณ

ของมหาวิทยาลัย 

   

ตัวบงชี้ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพของ

หนวยงานสนบัสนุน 
   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้    
 

ตารางท่ี ป.2 การวิเคราะหผลการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 

 

 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะหผลการประเมินระดับหนวยงาน 
 

องคประกอบท่ี จํานวนตัวบงชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การดาํเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดาํเนินงานตองปรบัปรุง 

2.51 - 3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช 
3.51 - 4.50 การดาํเนินงานระดบัด ี

4.51 - 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก 

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 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนคะแนนหรือระบุเปนจํานวน  

หรือระบุเปนขอ 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแกไขในการปรับปรุงตามรายองคประกอบคุณภาพ 

 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง 

 

 

 

 

แนวทางเสริม 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 

 

 

 

 

แนวทางแกไข 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดแข็ง 

 

 

 

 

แนวทางเสริม 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 

 

 

 

 

แนวทางแกไข 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง 

 

 

 

 

แนวทางเสริม 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 

 

 

 

 

แนวทางแกไข 
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องคประกอบท่ี 4 ดานศลิปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

จุดแข็ง 

 

 

 

 

แนวทางเสริม 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 

 

 

 

 

แนวทางแกไข 
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องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง 

 

 

 

 

แนวทางเสริม 

 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 

 

 

 

 

แนวทางแกไข 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรตรวจประเมิน 


