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คำนำ 
 

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษานี้ จัดทำขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทาง
ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  ให้สามารถนำ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน 

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) คำจำกัด
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1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 1 การวางระบบคุณภาพ ประกอบด้วย 6 
กิจกรรม 1) จัดทำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 3) 
ประชุมกำหนดแนวทาง/แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และกำหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 4) ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5) ประชุม
กำหนดแนวทางการผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ 6) จัดทำคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ขั้นตอนที่ 2 การควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วย 10 กิจกรรม 1) ประชุม
ชี้แจงเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับ
หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 2) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AUN-QA 3) สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 4) สร้าง
ความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(SSRU QA System) 5) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 6) ประชุมคณะกรรรม
การเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 7) ประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 8) ประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน 9) ประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
และ 10) ติ ดตามเกณ ฑ์ การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒ นาคุณ ภา พ 
(Improvement Plan) ขั้นตอนที่  3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม  
1) ติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement  Plan) ทุกระดับ ภาคการศึกษาที่  1 และภาคการศึกษาที่  2 2) สรุปผลการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement  
Plan) ทุกระดับ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 3) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เสนอต่อ 
(กบม.) เพื่อพิจารณา และ 4) แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อหน่วยงานเพ่ือ
ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ขั้นตอนที่ 4  
การประเมินคุณภาพ และขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วย 11 กิจกรรม 1) กำหนด
ระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 2) แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย  
3) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 4) สรุปผลการตรวจประเมินและ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน 5) นำผลการตรวจ
ประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 6) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง 

หน้าที่ 1



 

ระดับมหาวิทยาลัย และบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 7) จัดตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 8) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement plan) ระดับ
มหาวิทยาลัย 9) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
10) จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ 11) ส่งรายงาน
ประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด ภายใน 120 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา ในระบบ CHE QA Online 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทำได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากำหนด
มาตรฐานหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ ด้วย 

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การมีระบบและกลไกใน
การควบคุมตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามรายการ
ตรวจสอบ (Audit checklist) และตัวบ่ งชี้คุณภาพ (Quality indicators) ที่ กำหนดเพ่ือเป็ น
หลักประกันแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถให้ผลผลิต
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

การประกันคุณภาพภายใน ( Internal Quality Assurance) หมายถึง การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากร
ของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา นั้น  

การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ สมศ. รับรอง
เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

หน่วยงาน  หมายถึง หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 ซึ่งหมายความ
ถึง สำนักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

หน่วยงานจัดการศึกษา หมายถึง หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่จัดการ
เรียนการสอน  

อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง ที่ประชุมองค์การหรือสถานที่ประชุมของสถาบันอุดมศึกษาที่

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อธิการบดี ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ
ตัวแทนคณาจารย์ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงหลายวิชา หรือหลาย
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กลุ่มสาขาวิชา เพ่ือให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษา รวมถึงดำเนินการด้านการบริหาร ดำเนินการวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) หมายถึง ที่ประชุม, องค์การหรือสถานที่ประชุม 
ของ สถาบันอุดมศึกษาที่ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะ วิทยาลัย ผู้อำนวยการ
วิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ สำนัก มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านการบริหาร ดำเนินการจัดการเรียน
การสอน ดำเนินการวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ หมายถึง คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย อธิกาบดี 
เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นรองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก 
ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ส่วนงานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรม การดำเนินงาน ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็น
ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการ รองคณบดี รองผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการกอง เป็นกรรมการ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนงานประกันคุณภาพ
และการจัดการความรู้ เป็นกรรมการและเลขานุการ และบุคลากรส่วนงานประกันคุณภาพและการ
จัดการความรู้ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง คณะกรรมการอำนวยการ
เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
เป็นประธานกรรมการเครือข่าย ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพใน ระดับคณะ วิทยาลัย 
สถาบัน สำนัก ศูนย์ กอง เป็นกรรมการเครือข่าย และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็ น
กรรมการและเลขานุการเครือข่าย คณะอนุกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภา พ 
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานอนุกรรมการเครือข่าย 
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นรองประธานอนุกรรมการเครือข่าย บุคลากรผู้รับผิดชอบ
แผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ หรือหน่วยงาน
เทียบเท่าเป็นอนุกรรมการเครือข่าย และส่วนงานบริหารงานทั่วไป เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองกลาง กองพัฒนา
นักศึกษา กองบริการการศึกษา กองบริหารงานบุคคล และกองนโยบายและแผน 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(1) สภามหาวิทยาลัย 
 

1. รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) ระดั บ ห ลั ก สู ต ร  ระดั บ ระดั บ ห น่ วย งาน  และระดั บ
มหาวิทยาลัย 

(2 ) คณ ะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

1. รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  
ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 
Plan) ระดั บ ห ลั ก สู ต ร  ระดั บ ระดั บ ห น่ วย งาน  และระดั บ
มหาวิทยาลัย 

(3) อธิการบดี 1. กำหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 
2. พิจารณาลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 

(4) หลักสูตร 1. จัดทำ รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่ เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาใน ระดับหลักสูตร ตลอดจน เอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิงต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองใน
รูปแบบเอกสารและการจัดทำรายงานประเมินตนเองผ่านระบบ 
CHE QA Online รวมถึงจัดทำรายงานประจำปีที่ เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

(5) หน่วยงาน 1. จัดทำ รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่ เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาใน ระดับหน่วยงาน ตลอดจน เอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิงต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองใน
รูปแบบเอกสารและการจัดทำรายงานประเมินตนเองผ่านระบบ 
CHE QA Online รวมถึงจัดทำรายงานประจำปีที่ เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ 
และหน่วยงานเทียบเท่า 
2. ประสานงานการจัดส่งรายงานผ่านระบบ CHE QA Online และ
รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/
วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ และหน่วยงานเทียบเท่า 

(6) คณะกรรมการเครือข่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ/ปัญหา และวิธีการแก้ไขการ
ทำงานด้านแผนงานและประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการ 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้าน
แผนงาน งบประมาณ ประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบูรณาการความร่วมมือ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน  
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ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ
เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

(7) ค ณ ะก รรม ก าร พั ฒ น า
คุณ ภาพ   (คณ ะกรรมการ
อำนวยการ) 
 

1. กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความ
เห็นชอบแนวทางปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย 
2. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) 
และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
3. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดทำ
รายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาและ
หน่วยงานเทียบเท่า และระดับมหาวิทยาลัย 
4.ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวกับการประกับคุณภาพการศึกษาตามที่สภา
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
มอบหมาย 

(8) คณ ะกรรม การ พั ฒ น า
คุ ณ ภ าพ  (คณ ะกรรมการ
ดำเนินงาน) 

1. จัดทำและรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงต่างๆ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในรูปแบบ
เอกสารและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE 
QA Online รวมถึงการจัดทำรายงานประจำปีที่ เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัมหาวิทยาลัย 
2. จัดทำ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่หน่วยงานต้น
สังกัดเป็นเจ้าภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้รับทราบทุกภาคการศึกษา 
3. เผยแพร่รายงานประจำปีที่ เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ให้สาธารณชน
รับทราบ 
4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ 

(9) หน่วยงานเจ้าภาพหลัก 1. ดำเนินงานการประกันคุณภาพ และเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย  
2. ประสานงานและผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพ  
ระดับหน่วยงาน 
3. ติดตาม ตรวจสอบและยืนยันผลการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพระดับหน่วยงาน 
4. รวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
การจัดทำรายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสารและรายงาน
การประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online รวมถึงการจัดทำ
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ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย 
5. สอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับหน่วยงานในระดับคณะวิชา 
หรือหน่วยงานเทียบเท่า 

(10) กองนโยบายและแผน 
 

1. ดำเนินการรวบรวม และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับ
มหาวิทยาลัย 
2. ประสานงานและผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพ 
ระดับมหาวิทยาลัย 
3. ติดตาม ตรวจสอบและยืนยันผลการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย  
4. จัดทำรายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสาร และรายงาน
การประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online รวมถึงการจัดทำ
รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย 
5. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
6. รวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 
Plan) ระดับมหาวิทยาลัย 

 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

ผู้รับบริการ : คณะ/วิทยาลัย 1.ความรู้ความเข้าใจ ด้านการการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย/กว. มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามที่ สกอ. กำหนด 

คู่ความร่วมมือ : เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
2) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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4) กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
5) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
6) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
7) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
8) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
9) มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา สำนักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
10) เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2557 
11) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2548 และ 2558 
12) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2548 และ 2558  
13) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ 2558 
14) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
 
6. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ 

 ที่มาของข้อกำหนดที่สำคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 

ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/ผู้รับ 
บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

คุณ ภาพของมหาวิทยาลั ย  คณ ะ/
วิทยาลัย และหลักสูตร ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 7



 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (เดิม) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานเดิม) 
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หลกัสูตร เป้าหมาย

ต.ค. 63 1 1 1 1 ฉบับ

ต.ค. 63 2 2 2 1 คณะ

พ.ย. 63 3 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการประกนัคุณภาพการศึกษา

3 แนวทางการด าเนินงานสอดคล้องกบั 3 มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการประกนัคุณภาพการศึกษา

1 ฉบับ

อ านวยการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน

มาตรฐานการศึกษาของชาติและเกณฑ์ อ านวยการประกนัคุณภาพการศึกษา

 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ภายใน

พ.ย. 63 4 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการประกนัคุณภาพการศึกษา

4 4 มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการประกนัคุณภาพการศึกษา

1  ฉบับ

เครือข่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ เครือข่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

พ.ย. 63 5 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการประกนัคุณภาพการศึกษา

5 มีแนวทางการด าเนินงานประกนั 5 มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการประกนัคุณภาพการศึกษา

1  ฉบับ

ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน

คุณภาพทุกระดับ

พ.ย. 63 6 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 6 6 1 เล่ม

ของ สกอ. และมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ ราชภัฏสวนสนัุนทา

ม.ค. - เม.ย. 64 7 เอกสารประกอบการอบรมสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกบัตัวบ่งช้ีและเกณฑ ์     การ

ประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา    

ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวทิยาลัย

7 7

1 เล่ม

ม.ีค. 64 8 8.1 อบรมหลักสตูร “ผู้ตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร”(ส าหรับ

ผู้ไม่มีประสบการณ์)

8.2 อบรมหลักสตูร “ผู้ตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับคณะและสถาบัน” 

(ส าหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

8.3 อบรมหลักสตูร “เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน”

8 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัหน้าทีต่ัวบ่งช้ีและเกณฑก์าร

ประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวทิยาลัย

8 มีรายงานสรปุผลโครงการฯ ระดับ

หน่วยงาน และระดับมหาวทิยาลัย

1 เล่ม

ข
ั้น
ต
อ
น
ที
 ่2

 ก
าร
ค
วบ

คุ
ม
คุ
ณ
ภ
าพ

สอดคล้องกบัตัวบ่งช้ีและเกณฑก์าร

ประกนัคุณภาพของ สกอ. และ

มีคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวทิยาลัย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัตัวบ่งช้ีและ

เกณฑก์ารประเมินการประกนัคุณภาพ

การศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับ

มหาวทิยาลัย

มีรายงานสรปุผลโครงการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัตัวบ่งช้ีและ

เกณฑ ์การประเมินการประกนั

คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน 

และระดับมหาวทิยาลัย

ข
ั้น
ต
อ
น
ที
 ่1

 ก
าร
วา
งร
ะบ

บ
คุ
ณ
ภ
าพ

นโยบายด้านประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน

นโยบายด้านประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน

มีนโยบายด้านประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน ของมหาวทิยาลัย

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน

มีผู้บริหารมหาวทิยาลัยเป็น

คณะกรรมการอ านวยการ และมีตัวแทน

จากหน่วยงานเป็นคณะกรรมการ

ด าเนินงาน

มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุมครอบคลุมทุกหน่วยงาน

ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั
สภามหาวิทยาลยั

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ระยะเวลาในการด าเนินการ
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง จุดควบคุม

ตวัช้ีวดั

ผังกระบวนการปฎิบัติงานทีมี่คุณภาพ (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

ข
ั้น
ต
อ
น

กองนโยบายและแผน หน่วยงานเจา้ภาพหลกั
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษา

คณะกรรมการเครือข่าย

แผนงานและประกนัคุณภาพ
หน่วยงาน อธิการบดี

ลงนาม

ประชุมก าหนดแนวทาง/แผนการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และก าหนดผู้รับผิดชอบตัว

จัดท านโยบายการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน

การประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน (ประชุม

เครือข่ายฯ)

จัดท าคู่มือการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน

1

3

4

6

การปฎิบติังานทั่วไป การตดัสินใจเริ่มตน้ / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k

หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร ระดับหน่วยงาน และระดับ

มหาวิทยาลัย 

7

8

ประชุมก าหนดแนวทางการผลักดันการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  

(หน่วยงานเจ้าภาพหลัก)

5

แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา ภายใน

2

จัดท านโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหน่วยงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

จัดท าคู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหน่วยงาน และ

ระดับหลักสตูร

ก าหนดแนวทาง/

แผนการด าเนินงานการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหน่วยงาน 

และระดับหลักสตูร และ

ก าหนดผู้ รับผิดชอบตัว

ช้ีแจงแนวทางการ

ด าเนินงานการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหน่วยงาน และ

สร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหน่วยงาน  

สร้างความรู้ความเข้าใจ

ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าหลักสตูรเพ่ือวาง

ระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน และ

ก าหนดผู้รับผิดชอบตัว

บ่งช้ีของหลักสตูร

ศึกษา/สร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบัตัว

บ่งช้ีและเกณฑก์าร

ประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ระดับหลักสตูร

A

A
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หลกัสูตร เป้าหมาย
คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั
สภามหาวิทยาลยั

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ระยะเวลาในการด าเนินการ
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง จุดควบคุม

ตวัช้ีวดั
ข
ั้น
ต
อ
น

กองนโยบายและแผน หน่วยงานเจา้ภาพหลกั
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษา

คณะกรรมการเครือข่าย

แผนงานและประกนัคุณภาพ
หน่วยงาน อธิการบดี

การตดัสินใจ Work Intrucion การสื่อสาร สายงานยอ้นกลบั

พ.ค. - ม.ิย. 64 9 เอกสารประกอบการอบรมสร้างความรู้

ความความเข้าใจ

9 ผู้เข้าร่วมอบรมครอบคลุมทุกหลักสตูร    

  และทุกหน่วยงาน

9 มีรายงานสรปุผลโครงการอบรมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกบัการใช้งาน

ระบบ CHE QA Online ระดับ

หลักสตูร และระดับคณะ

1 เล่ม

พ.ค. - ม.ิย. 64 10 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ

ใช้งานระบบ CHE QA Online ระดับ

หลักสตูร และระดับคณะ

10 ผู้เข้าร่วมอบรมครอบคลุมทุกหลักสตูร    

  และทุกหน่วยงาน

10 มีรายงานผลสรปุโครงการอบรมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการใช้งาน

ระบบ CHE QA Online ระดับ

หลักสตูร และระดับคณะ

1 เล่ม

ส.ค. 63 - ม.ิย. 64 11 11 11 3 ช่องทาง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 12 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 12 12 12 ฉบับ

เครือข่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

ส.ค. 63 - ก.ค. 64 13 13 13 ร้อยละ 100

ม.ค. 64 14 14 14 ร้อยละ 100

ม.ิย. 64 15 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 15 15 1 เล่ม

ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในการศึกษาภายใน และแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment

Plan) ทุกระดับ ภาคการศึกษาที ่1

และ 2

ข
ั้น
ต
อ
น
ที
 ่3

 ก
าร
ติ
ด
ต
าม

ต
รว
จ
ส
อ
บ
คุ
ณ
ภ
าพ

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตาม

เกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในการศึกษาภายใน และแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment  Plan)

 ทุกระดับ ภาคการศึกษาที ่1 และ 2

ติดตามผลการด าเนินงานตามระยะเวลา

ทีก่  าหนด

ร้อยละของหน่วยงานทีร่ายงานผลการ

ด าเนินงาน ตามเกณฑป์ระกนัคุณภาพ

 การศึกษา และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ตามระยะเวลา

ทีก่  าหนด

รายงานการด าเนินงานตามระยะเวลาที่

ก าหนด

มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานที ่สกอ.ก าหนด

เอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัการประกนั

คุณภาพการศึกษา อย่างต่อเน่ือง

มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา จ านวน 3 

ช่อง ทาง 1) เวบ็ไซต์กองนโยบาย

และแผน 2) บันทกึข้อความ 3) P&P 

 News

ผู้เข้าร่วมประชุมครอบคลุมทุกหน่วยงาน รายงานการประชุมคณะกรรมการ

เครือข่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตาม

เกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแบบฟอร์มแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan)

ติดตามผลการด าเนินงานตามระยะเวลา

ทีก่  าหนด

ร้อยละของหน่วยงานทีร่ายงานผลการ

ด าเนินงานตามเกณฑป์ระกนัคุณภาพ

 การศึกษา และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ตามระยะเวลา

ทีก่  าหนด

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

การใช้งานระบบ CHE QA 

Online ระดับหลักสตูร และ
ระดับคณะ 

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ตรวจสอบ

8

9

ประชุมคณะกรรรมการเครือข่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) ระดับ
หน่วยงาน และ

ระดับมหาวิทยาลัย

10

ติดตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ของมหาวิทยาลัย

11

ติตตามผลการด าเนินงานตาม

เกณฑก์ารประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน  และ

แผนพัฒนาคุณภาพ 

12

13

สร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัการการใช้งาน

ระบบ CHE QA 

Online 

ติดตามผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑก์ารประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน  

และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement  

Plan) ระดับหน่วยงาน 
และระดับหลักสตูร 

สรุปและรายงานผลการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์

การประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน  และ

แผนพัฒนาคุณภาพ

(Improvement  

Plan) ระดับ
หน่วยงาน และระดับ

หลักสตูร 

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 

รายงานผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสตูร ตัวบ่งช้ีการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ 

(lmprovement 

Plan) ระดับหลักสตูร 

ปรับปรุงการด าเนินงาน

ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 

2

ด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรและ

ตัวบ่งช้ีการประกนั

คุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ 

(Improvement  

Plan) ของหลักสตูร

ด าเนินงานตามเกณฑ์

การประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement 

Plan) ของหน่วยงาน

รายงานผลการด าเนินงาน

ด าเนินงานตามเกณฑก์าร

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ 

(lmprovement 

Plan) ระดับหน่วยงาน
และระดับหลักสตูร 

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2

ต่อมหาวิทยาลัย

ปรับแก้

A

A

A

หน้าที่ 10



หลกัสูตร เป้าหมาย
คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั
สภามหาวิทยาลยั

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ระยะเวลาในการด าเนินการ
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง จุดควบคุม

ตวัช้ีวดั
ข
ั้น
ต
อ
น

กองนโยบายและแผน หน่วยงานเจา้ภาพหลกั
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษา

คณะกรรมการเครือข่าย

แผนงานและประกนัคุณภาพ
หน่วยงาน อธิการบดี

การตดัสินใจ Work Intrucion การสื่อสาร สายงานยอ้นกลบั

ก.พ. 64 16 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 16 16 มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 1 ฉบับ

บริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan)

ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย

ก.พ. 64 17 17 17 1 ฉบับ

เม.ย. 64 18 18 ระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 18 มีระบบการตรวจประเมินคุณภาพ 1 ระบบ

มีความพร้อมในการด าเนินงาน การศึกษา ระดับหน่วยงาน 

และระดับมหาวทิยาลัย

พ.ค. 64 19 19 19 1 ฉบับ

ส.ค. 64 20 เอกสารหลักฐานในการตรวจประเมิน 20 ระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 20 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพ 1 ฉบับ

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน มีความเรียบร้อยดี การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน

ม.ิย. 64 21 21 มีแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

plan)

21 1 ฉบับ

ม.ิย. 64 22 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 22 22 มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ 1 ฉบับ

บริหารมหาวทิยาลัย และเอกสารประกอบ บริหารมหาวทิยาลัย และรายงานการ

เกี่ยวกบัการพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement plan) ระดับหลักสตูร (Improvement plan) ระดับหลักสตูร

 และระดับหน่วยงาน  และระดับหน่วยงาน

มีครบตามทีก่  าหนด ระดับหน่วยงาน 

และระดับหลักสตูร

รายงานการด าเนินงานตามระยะเวลาที่

ก าหนด

บันทกึข้อความแจ้งมติการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย        

 ต่อหน่วยงานเพ่ือด าเนินงาน

มติการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัย

มีบันทกึข้อความแจ้งมติการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย

 ข
ั้น
ต
อ
น
ที
 ่4

 ก
าร
ป
ระ
เมิ
น
คุ
ณ
ภ
าพ

 แ
ล
ะก
าร
พ
ฒั
น
าคุ

ณ
ภ
าพ

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับ

มหาวิทยาลัย

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน และ

ระดับมหาวทิยาลัย

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ

หน่วยงาน และระดับมหาวทิยาลัย

มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ

หน่วยงาน และระดับมหาวทิยาลัย

แผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement plan)

ระดับหน่วยงาน และระดับหลักสตูร

มีแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement

 plan)

รายงานการด าเนินงานตามระยะเวลาที่

ก าหนด

ตรวจสอบ

ถูกต้อง

ก าหนดระบบการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับหน่วยงาน และระดับ

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหน่วยงาน 

และระดับมหาวิทยาลัย

จัดตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูร 

น าผลการตรวจประเมินและ

แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement 

Plan) ระดับหลักสตูร และ
ระดับหน่วยงาน เสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยและสภา

พิจารณา พิจารณา
เหน็ชอบ

ปรับแก้

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย ต่อ
หน่วยงานเพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงการด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะของภาคการศึกษาที่
1 และ 2

15

16

14

เหน็ชอบ

จัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง ระดับ

หน่วยงาน ในระบบ  

20

จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสตูร 

(มคอ.7)

รับตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ระดับหลักสตูร

น าข้อเสนอแนะมาจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพ

(Improvement  
Plan) ของหลักสตูร

ปรับแก้รายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสตูร

(มคอ.7) ตามผลการตรวจ

ประเมิน

จัดส่งรายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสตูร

(มคอ. 7) พร้อม

แผนพัฒนาคุณภาพ ให้กบั

จัดส่งรายงานผลการ

ตรวจประเมินการ

ด าเนินงานของหลักสตูร

(มคอ. 7)

ในระบบ CHE QA 

ปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย 

น าผลการตรวจประเมิน

และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement 

Plan) ระดับหลักสตูร 
เสนอต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

รับตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

หน่วยงาน 

17

สรุปผลการตรวจประเมินและ

แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvment Plan) 
ระดับหลักสตูร และ

ระดับหน่วยงาน 

จัดตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

หน่วยงาน

18

19

น าผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะมาจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement 

Plan) ระดับหน่วยงาน

รายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement 
Plan) ระดับหลักสตูร
และระดับหน่วยงาน ต่อ

มหาวิทยาลัยภายใน 

หน้าที่ 11



หลกัสูตร เป้าหมาย
คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั
สภามหาวิทยาลยั

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ระยะเวลาในการด าเนินการ
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง จุดควบคุม

ตวัช้ีวดั
ข
ั้น
ต
อ
น

กองนโยบายและแผน หน่วยงานเจา้ภาพหลกั
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษา

คณะกรรมการเครือข่าย

แผนงานและประกนัคุณภาพ
หน่วยงาน อธิการบดี

การตดัสินใจ Work Intrucion การสื่อสาร สายงานยอ้นกลบั

ต.ค. 64 23 23 ระบบ CHE QA online มีความพร้อมใน 23 1 เล่ม

ใช้งาน

ต.ค. 64 24 24 ระบบ CHE QA online มีความพร้อมใน

การ

24 1 เล่ม

ใช้งาน

ต.ค. 64 25 แผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement plan) 25 มีแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 25 1 ฉบับ

ระดับมหาวทิยาลัย มีครบตามทีก่  าหนด

พ.ย. 64 26 26 26 1 เล่ม

คุณภาพ (Improvement plan)ระดับ

มหาวทิยาลัย

พ.ย. 64 27 27 27 1 เล่ม

พ.ย. 64 28 28 28 1  ฉบับ

ผู้อนุมัติ........................................................................

ตวัช้ีวดัทีส่ าคญั (KQI)

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน

4.50

วนัที ่   9  /     พฤศจกิายน     / 2563

รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวทิยาลัย

รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวทิยาลัย ส่งให้หน่วยงานต้นสงักดั 

(สป.อว.) ทนัระยะเวลาทีก่  าหนด

มีหนังสอืแจ้งการส่งรายงานประจ าปีที่

เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ในระบบ CHE QA 

online ให้ สป.อว. ทราบ

รายงานผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีเกณฑก์าร

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ

มหาวิทยาลัย

มีรายงานผลการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน ในระบบ CHE QA 

online

คุณภาพของมหาวทิยาลัยจากผล

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา

มีแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement

 plan) ระดับมหาวทิยาลัย

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

plan)ระดับมหาวทิยาลัย

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

plan)ได้รับการพิจารณาเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการบริหาร และสภา

มหาวทิยาลัย

รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนา

รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวทิยาลัย

รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวทิยาลัย

มีรายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวทิยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง ระดับ

มหาวทิยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง ระดับ

มหาวทิยาลัย

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเหน็ชอบ

พิจารณ

า

เหน็ชอบ

พิจารณา

ส่งรายงานประจ าปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในต่อ

หน่วยงานต้นสงักดั

ภายใน 120 วัน หลัง

สิ้นสดุปีการศึกษา ใน

ระบบ CHE QA 

มหาวิทยาลัยและสภา

จัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง และบันทกึข้อมูลใน

ระบบ CHE QA 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement plan)

จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น

รายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

25

26

เหน็ชอบ

21

22

23

24

เหน็ชอ

บ

ปรับแก้
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 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่)  
 
 
 
 
 
 
    
 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานใหม่) 
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หลกัสูตร
เป้าหมาย

ต.ค.-64 1 1 1 1 ฉบับ

ต.ค.-64 2 2 2 1 คณะ

พ.ย.-64 3 3 แนวทางการด าเนินงานสอดคล้องกบั 3 1 ฉบับ

มาตรฐานการศึกษาของชาติและเกณฑ์

 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

ก.พ.-64 4 4 4 1 ฉบับ

พ.ย.-64 5 5 5

พ.ย.-64 6 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 6 6

ของ สกอ. และมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ

ม.ค. - เม.ย. 65 7 ระเบียบวาระการประชุมช้ีแจงเกี่ยวกบัตัว

บ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินการประกนั

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร ระดับ

หน่วยงาน และระดับมหาวทิยาลัย 

7 7 1 เล่ม

ม.ีค.-65 8 เอกประกอบการอบรมสร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกบั AUN-QA

8 ผู้เข้าร่วมอบรมครอบคลุมทุกหลักสตูร

และทุกหน่วยงาน

8 รายงานสรปุผลโครงการรอบรมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั AUN-QA

1 เล่ม

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัตัวบ่งช้ีและ

เกณฑก์ารประเมินการประกนัคุณภาพ

การศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับ

มหาวทิยาลัย

รายงานสรปุผลโครงการสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบัตัวบ่งช้ีและเกณฑ์

 การประเมินการประกนัคุณภาพ

การศึกษาระดับหน่วยงาน และระดับ

มหาวทิยาลัย

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

 มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสนัุนทา

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน คร้ังที ่1

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพ คร้ังที ่1

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน คร้ังที ่2

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพ คร้ังที ่2

1 ระบบ

ผังกระบวนการปฎิบัติงานทีมี่คุณภาพ (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

ข
ั้น
ต
อ
น

กองนโยบายและแผน หน่วยงานเจา้ภาพหลกั
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษา

คณะกรรมการเครือข่าย

แผนงานและประกนัคุณภาพ
หน่วยงาน อธิการบดี

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั
สภามหาวิทยาลยั

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ระยะเวลาในการด าเนินการ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง จุดควบคุม ตวัช้ีวดั

ข
ั้น
ต
อ
น
ที
 ่1

 ก
าร
วา
งร
ะบ

บ
คุ
ณ
ภ
าพ

นโยบายด้านประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน

นโยบายด้านประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน

นโยบายด้านประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน ของมหาวทิยาลัย

มีผู้บริหารมหาวทิยาลัยเป็น

คณะกรรมการอ านวยการ และมีตัวแทน

จากหน่วยงานเป็นคณะกรรมการ

ด าเนินงาน

ผู้เข้าร่วมประชุมครอบคลุมทุกหน่วยงาน

ระบบและกลไกประกนัคุณภาพการศึกษา 

ระดับหสกัสตูร ระดับคณะ และระดับ

มหาวทิยาลัย

ระบบและกลไกประกนัคุณภาพการศึกษา

 ระดับหสกัสตูร ระดับคณะ และระดับ

มหาวทิยาลัย

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสนัุนทา

ระบบและกลไกประกนัคุณภาพ

การศึกษา ระดับหสกัสตูร ระดับคณะ

 และระดับมหาวทิยาลัย

สอดคล้องกบัตัวบ่งช้ีและเกณฑก์าร

ประกนัคุณภาพของ สกอ. และมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ

คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนัุน

ทา

1 เล่ม

ข
ั้น
ต
อ
น
ที
 ่2

 ก
าร
ค
วบ

คุ
ม
คุ
ณ
ภ
าพ

ลงนาม

ประชุมก าหนดแนวทาง/แผนการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และก าหนดผู้รับผิดชอบตัว

จัดท านโยบายการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน

การประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน (ประชุม

จัดท าคู่มือการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน

1

3

4

6

การปฎิบติังานทั่วไป การตดัสินใจเริ่มตน้ / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k

หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอรม์

WI-xx-yy QM-xx-yy

อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร ระดับหน่วยงาน และระดับ

มหาวิทยาลัย 

7

ประชุมก าหนดแนวทางการผลักดันการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  

(หน่วยงานเจ้าภาพหลัก)

5

แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา ภายใน

2

จัดท านโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหน่วยงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

จัดท าคู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหน่วยงาน และ

ระดับหลักสตูร

ก าหนดแนวทาง/

แผนการด าเนินงานการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหน่วยงาน 

และระดับหลักสตูร และ

ก าหนดผู้ รับผิดชอบตัว

ช้ีแจงแนวทางการ

ด าเนินงานการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหน่วยงาน และ

สร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหน่วยงาน  

ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าหลักสตูรเพ่ือวาง

ระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน และ

ก าหนดผู้รับผิดชอบตัว

บ่งช้ีของหลักสตูร

ศึกษา/สร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบัตัว

บ่งช้ีและเกณฑก์าร

ประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ระดับหลักสตูร

A
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หลกัสูตร
เป้าหมายข

ั้น
ต
อ
น

กองนโยบายและแผน หน่วยงานเจา้ภาพหลกั
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษา

คณะกรรมการเครือข่าย

แผนงานและประกนัคุณภาพ
หน่วยงาน อธิการบดี

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั
สภามหาวิทยาลยั

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ระยะเวลาในการด าเนินการ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง จุดควบคุม ตวัช้ีวดั

การตดัสินใจ Work Intrucion การสื่อสาร สายงานยอ้นกลบั

พ.ค. - ม.ิย. 65 9 9 ผู้เข้าร่วมอบรมครอบคลุมทุกหลักสตูร

และทุกหน่วยงาน

9 รายงานสรปุผลโครงการอบรมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกบัการใช้งาน

ระบบ CHE QA Online ระดับ

หลักสตูร และระดับคณะ

1 เล่ม

ธ.ค.-64 10 เอกสารประกอบการอบรมสร้างความรู้

ความเข้าใจการใช้งานระบบประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสนัุนทา (SSRU QA System)

10 ผู้เข้าร่วมอบรมครอบคลุมทุกหลักสตูร

และทุกหน่วยงาน

10 รายงานผลสรปุโครงการสร้างความรู้

ความเข้าใจการใช้งานระบบประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา 

(SSRU QA System)

1 เล่ม

ก.ค. 64 - ม.ิย. 65 11 11 11 3 ช่องทาง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 12 12 12 1 ฉบับ

ม.ิย.-65 13 13 13 1 ฉบับ

ก.ค.-65 14 14 14 1 ฉบับ

ก.ย.-65 15 ระเบียวาระการประชุมเตรียมความพร้อม

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวทิยาลัย

15 15 1 ฉบับ

ผู้เข้าร่วมประชุมครอบคลุมทุกหน่วยงาน

ผู้เข้าร่วมประชุมครอบคลุมทุกหน่วยงาน

รายงานการประชุมเตรียมความพร้อม

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูร

รายงานการประชุมเตรียมความพร้อม

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวทิยาลัย

เอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัการประกนั

คุณภาพการศึกษา อย่างต่อเน่ือง

เอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา จ านวน 3 

ช่อง ทาง 1) เวบ็ไซต์กองนโยบาย

และแผน 2) บันทกึข้อความ 3) P&P 

 News

เอกสารประกอบการอบรมสร้างความรู้

ความความเข้าใจสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัการใช้งานระบบ CHE QA 

Online ระดับหลักสตูร และระดับคณะ

ผู้เข้าร่วมประชุมครอบคลุมทุกหน่วยงาน รายงานการประชุมคณะกรรมการ

เครือข่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

รายงานการประชุมเตรียมความพร้อม

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหน่วยงาน

ผู้เข้าร่วมประชุมครอบคลุมทุกหน่วยงาน

ระเบียบวาระการประชุมเตรียมความ

พร้อมประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหน่วยงาน
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ระเบียบวาระการประชุมเครือข่าย

แผนงานและประกนัคุณภาพ

ระเบียบวาระการประชุมเตรียมความ

พร้อมประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูร

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

การใช้งานระบบ CHE QA 

Online ระดับหลักสตูร และ
ระดับคณะ 

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา

8

9

ประชุมคณะกรรรมการเครือข่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) ระดับ
หน่วยงาน และ

ระดับมหาวิทยาลัย

10

ติดตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ของมหาวิทยาลัย

11

ติตตามผลการด าเนินงานตาม

เกณฑก์ารประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน  และ

แผนพัฒนาคุณภาพ 

12

13

สร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัการการใช้งาน

ระบบ CHE QA 

Online 

ติดตามผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑก์ารประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน  

และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement  

Plan) ระดับหน่วยงาน 
และระดับหลักสตูร 

สรุปและรายงานผลการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์

การประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน  และ

แผนพัฒนาคุณภาพ

(Improvement  

Plan) ระดับ
หน่วยงาน และระดับ

หลักสตูร 

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 

รายงานผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสตูร ตัวบ่งช้ีการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ 

(lmprovement 

Plan) ระดับหลักสตูร 

ปรับปรุงการด าเนินงาน

ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 

2

ด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรและ

ตัวบ่งช้ีการประกนั

คุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ 

(Improvement  

Plan) ของหลักสตูร

ด าเนินงานตามเกณฑ์

การประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement 

Plan) ของหน่วยงาน

รายงานผลการด าเนินงาน

ด าเนินงานตามเกณฑก์าร

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ 

(lmprovement 

Plan) ระดับหน่วยงาน
และระดับหลักสตูร 

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2

ต่อมหาวิทยาลัย

A

A

หน้าที่ 15



หลกัสูตร
เป้าหมายข

ั้น
ต
อ
น

กองนโยบายและแผน หน่วยงานเจา้ภาพหลกั
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษา

คณะกรรมการเครือข่าย

แผนงานและประกนัคุณภาพ
หน่วยงาน อธิการบดี

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั
สภามหาวิทยาลยั

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ระยะเวลาในการด าเนินการ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง จุดควบคุม ตวัช้ีวดั

การตดัสินใจ Work Intrucion การสื่อสาร สายงานยอ้นกลบั

ธ.ค. 64 และ เม.ย. 

65

16 บันทกึข้อความติตตามผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน  และแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ า

ภาคการศึกษาที ่1 และ 2

16 ร้อยละของหน่วยงานทีร่ายงานผลการ

ด าเนินงานตามเกณฑป์ระกนัคุณภาพ

การศึกษา และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ตามระยะเวลาที่

ก าหนด

16 บันทกึข้อความติตตามผลการ

ด าเนินงานตามเกณฑก์ารประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน  และ

แผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าภาค

การศึกษาที ่1 และ 2

ร้อยละ 100

ม.ค. และ พ.ค. 65 17 17 17 2 ฉบับ

ก.พ. และ ม.ิย. 65 18 18 18 2 ฉบับ

ก.พ. และ ม.ิย. 65 19 19 19 2 ฉบับ

พ.ค.-65 20 20 20 1 ระบบ

ส.ค.-65 21 21 21 1 คณะ

ม.ิย.-65 22 22 22 1 ฉบับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวทิยาลัย เพ่ือพิจารณา

แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหน่วยงาน 

และระดับมหาวทิยาลัย ประจ าภาค

การศึกษาที ่1 และ 2

รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑก์าร

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าภาค

การศึกษาที ่1 และ 2 ต่อ (กบม.)

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ต่อหน่วยงานเพ่ือด าเนินการ

ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2

มติการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ต่อหน่วยงานเพ่ือ

ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะของภาคการศึกษาที่ 1 และ

 2

มติการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ต่อหน่วยงานเพ่ือด าเนินการ

ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2

ค าสั่งคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน

 และระดับมหาวทิยาลัย

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน และ

ระดับมหาวทิยาลัย

ค าสั่งคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หน่วยงาน และระดับมหาวทิยาลัย

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑก์ารประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 และ 2

ผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐาน

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที ่

สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา

ก าหนด

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑก์าร

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าภาค

การศึกษาที่ 1 และ 2

ระบบการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับ

มหาวทิยาลัย

มีระบบการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับ

มหาวทิยาลัย

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน

 ข
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ระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

 ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวทิยาลัย

สรปุและรายงานผลการด าเนินงานตาม

เกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ า

ภาคการศึกษาที ่1 และ 2 ต่อ (กบม.) 

เพ่ือพิจารณา

ตรวจสอบ

ถูกต้อง

ก าหนดระบบการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับหน่วยงาน และระดับ

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหน่วยงาน 

และระดับมหาวิทยาลัย

จัดตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูร 

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ต่อ
หน่วยงานเพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงการด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะของภาคการศึกษาที่

1 และ 2

15

16

14

เหน็ชอบ

จัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง ระดับ

หน่วยงาน ในระบบ  

จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสตูร 

(มคอ.7)

รับตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ระดับหลักสตูร

น าข้อเสนอแนะมาจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพ

(Improvement  
Plan) ของหลักสตูร

ปรับแก้รายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสตูร

(มคอ.7) ตามผลการตรวจ

ประเมิน

จัดส่งรายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสตูร

(มคอ. 7) พร้อม

แผนพัฒนาคุณภาพ ให้กบั

จัดส่งรายงานผลการ

ตรวจประเมินการ

ด าเนินงานของหลักสตูร

(มคอ. 7)

ในระบบ CHE QA 

ปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย 

น าผลการตรวจประเมิน

และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement 

Plan) ระดับหลักสตูร 
เสนอต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

รับตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

หน่วยงาน 

17

สรุปผลการตรวจประเมินและ

แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvment Plan) 
ระดับหลักสตูร และ

ระดับหน่วยงาน 

จัดตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

หน่วยงาน

18

19

น าผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะมาจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement 

Plan) ระดับหน่วยงาน

รายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(lmprovement 
Plan) ระดับหลักสตูร
และระดับหน่วยงาน ต่อ

มหาวิทยาลัยภายใน 

ปรับแก้
A
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หลกัสูตร
เป้าหมายข

ั้น
ต
อ
น

กองนโยบายและแผน หน่วยงานเจา้ภาพหลกั
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษา

คณะกรรมการเครือข่าย

แผนงานและประกนัคุณภาพ
หน่วยงาน อธิการบดี

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั
สภามหาวิทยาลยั

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ระยะเวลาในการด าเนินการ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง จุดควบคุม ตวัช้ีวดั

การตดัสินใจ Work Intrucion การสื่อสาร สายงานยอ้นกลบั

ส.ค.-65 23 23 23 1 ฉบับ

ก.ย.-65 24 24 24 1 ฉบับ

ก.ย.-65 25 25 รายงานการประเมินตนเอง และบันทกึ

ข้อมูลในระบบ  CHE QA Online

25 1 ฉบับ

ต.ค.-65 26 26 26 1 เล่ม

พ.ย.-65 27 จดัท าแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับ

มหาวทิยาลัย

27 แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับมหาวทิยาลัย 27 แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับ

มหาวทิยาลัย

1 ฉบับ

พ.ย.-65 28 28 28 1 ฉบับ

พ.ย.-65 29 29 29 1 เล่ม

ธ.ค.-65 30 30 รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงาน

30 1 ฉบับ

ผู้อนุมัติ........................................................................

ตวัช้ีวดัทีส่ าคญั (KQI)

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน

4.51

วนัที ่   1  /     ตุลาคม     / 2564

รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับ

มหาวทิยาลัย

สรปุผลการตรวจประเมินและ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment 

Plan) ระดับหลักสตูร และระดับ

หน่วยงาน

ผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvment Plan) ระดับ

หลักสตูร และระดับหน่วยงาน

รายงานผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ

หลักสตูร และระดับหน่วยงาน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา

มหาวิทยาลัย

ผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ

หลักสตูร และระดับหน่วยงาน

ส่งรายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานต้น

สงักดั ในระบบ CHE QA Online

การส่งรายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงาน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ในระบบ CHE QA online ให้ สป.อว.

 ทราบ

รายงานการประเมินตนเอง ระดับ

มหาวทิยาลัย

จดัท ารายงานการประเมินตนเอง และ

บันทกึข้อมูลในระบบ  CHE QA Online

รายงานผลการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน ในระบบ CHE QA 

online

คุณภาพของมหาวทิยาลัยจากผล

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง ระดับ

มหาวทิยาลัย

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับ

มหาวทิยาลัย

สรปุผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvment Plan) ระดับ

หลักสตูร และระดับหน่วยงาน

รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวทิยาลัย

รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวทิยาลัย

รายงานผลการตรวจประเมินและ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) ระดับหลักสตูร และระดับ

หน่วยงาน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา

มหาวิทยาลัย

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวทิยาลัย เดือนตุลาคม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ ต่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย และ

สภามหาวทิยาลัย เพ่ือพิจารณาเหน็ชอบ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเหน็ชอบ

พิจารณ

า

เหน็ชอบ

พิจารณา

ส่งรายงานประจ าปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในต่อ

หน่วยงานต้นสงักดั

ภายใน 120 วัน หลัง

สิ้นสดุปีการศึกษา ใน

ระบบ CHE QA 

น าผลการตรวจประเมินและ

แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement 

Plan) ระดับหลักสตูร และ
ระดับหน่วยงาน เสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยและสภา

จัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง และบันทกึข้อมูลใน

ระบบ CHE QA 

Online 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement plan)

จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น

รายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

25

26

พิจารณา พิจารณา
เหน็ชอบ

ปรับแก้

เหน็ชอบ

20

21

22

23

24

เหน็ชอ

บ

ปรับแก้
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
7.2.1 บันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คำจำกัดความ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม 

การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดสำหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งกระทำโดยบุคลากรของสถานศึกษา นั้น หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่มี
เจ้าหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. บันทึ กข้อมูล ในระบบ CHE QA
Online โดยใช้คู่มือระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE 
SYSTEM) ระดับหลักสูตร 
โดยให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเป็นผู้บันทึก
ข้อมูล 

ก.ย. - ฝ่ายงานประกัน
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
จัดการความรู้ 
- สาขาวิชาคณะ/
วิทยาลัย 

- คู่มือระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA ONLINE SYSTEM) 
ผู้ดูแลระบบ ระดับหลักสูตร 
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 7.2.2 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คำจำกัดความ 
 แผนพัฒนาคุณ ภาพ ( Improvement Plan) หมายถึ ง ข้อ เสนอแนะในการปรับปรุงราย
องค์ประกอบคุณภาพของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยฯ ได้นำมา
กำหนดโครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา  

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ประชุมหารือร่วมกับผู้กำกับตัวบ่งชี้/ผู้
จัดเก็บข้อมูล ในการเขียนกิจกรรม/โครงการ 
เพื่ อ จั ด ท ำ แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
( Improvement Plan) จ าก ผ ล ป ระ เมิ น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใน  ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย  

ต.ค. - ฝ่ า ย ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
จัดการความรู้ 
- ห น่ ว ย ง า น
เจ้าภาพฯ 

- รายงานการประชุมฯ 
- แ บ บ ฟ อ ร์ ม
แผนพัฒ นาคุณ ภาพ 
(Improvement Plan) 

2. จัดส่งบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์
ให้ผู้กำกับตัวบ่งชี้ จัดส่งกิจกรรม/โครงการใน
แผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan) 

ต.ค. - ฝ่ า ย ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
จัดการความรู้ 
- ห น่ ว ย ง า น
เจ้าภาพฯ 

- บันทึกข้อความฯ  
- แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan)  

3. รวบรวม และตรวจสอบความครบถ้วน
ข อ งก า รส่ งกิ จ ก รรม / โค ร งก า ร  ต าม
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

พ.ย. - ฝ่ า ย ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
จัดการความรู้ 
- ห น่ ว ย ง า น
เจ้าภาพฯ 

แผนพัฒ นาคุณ ภาพ 
(Improvement Plan) 

4. ร า ย ง า น แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 
(Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

พ.ย. - ฝ่ า ย ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
จัดการความรู้ 

แผนพัฒ นาคุณ ภาพ 
(Improvement Plan)  

5. ร า ย ง า น แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 
( Improvement Plan) ต่ อ ส ภ า
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

พ.ย. - ฝ่ า ย ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
จัดการความรู้ 

แผนพัฒ นาคุณ ภาพ 
(Improvement Plan) 
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คู่มือระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA ONLINE SYSTEM) ผู้ดูแลระบบ ระดับหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

เริ่ม 

Admin คณะ กำหนดหลักสูตรภายใต้คณะ 

Admin หลักสูตร เข้าระบบเพื่อประเมิน 

Admin คณะ กำหนดผู้ใช้งานระดับหลักสูตร 

Admin คณะ ผูกผู้ใช้งานกับหลักสูตร 

กรอกข้อมูล input 

ประเมินตามตัวบ่งชี้ 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

ส่งผลการประเมินหลักสูตร 

จบการทำงาน 
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การสร้างหลักสูตรในคณะ 
 

เม่ือ login เข้าสู่ระบบ ด้วยสิทธิ์  admin คณะ เม่ือเข้าใช้งานครั้งแรกระบบจะแสดงกล่อง
ข้อความดังรูป 

 
 
เมื่อกดตกลงจะแสดงหน้าจอดังรูป 

1. คลิกเพ่ือเลือกกลุ่มสถาบัน 
2. กดปุ่ม บันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1 
   2 
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การเลือกตัวบ่งช้ีที่คณะจะประเมิน 
เมนู Admin Tool 

 
 

 
 
เลือกกำหนดหลักสูตรในคณะ จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 

 
 

1 
 

    เลือกแทบเมนูระดับหลักสูตร 

เลือกกาหนดหลกัสูตรในคณะ 

2 
 

 4 
 

3 
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1. เลือก + กลุ่มวิชา 
2. เลือก + ชื่อคณะ จะแสดงรายชื่อหลักสูตรที่ตารางด้านล่าง 
3. เลือกรายชื่อหลักสูตรที่ต้องการ ติก / หลักสูตรที่ต้อง 

4. กดปุ่มบันทึก จะแสดงกล่องข้อความ 
 

 
 
รายช่ือหลักสูตรจะแสดงที่ด้านบน ภายใต้ คณะที่เลือก ดังรูป 

 
 

5 
 

  หลักสูตรที่อยู่ในคณะ 
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การกำหนดเกณฑ์ประเมิน 
 

 
 
1. เลือกหลักสูตรที่ต้องการ ให้เป็นแถบสีส้ม 

2. คลิกปุ่ม จะแสดงช่องให้เลือกเกณฑ์การประมิน 
 

 
 
3. เลือกเกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาขาวิชา และ Isced 
4. กดปุ่ม Update เพ่ือบันทึก 

1 
 2 

 

3 
 

4 
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กรณีหลักสูตรเป็นหลักสูตร 
 

 
 
 

 
 

หลักสูตรสองระดับ 

 

1. เลือกหลักสูตร 
 

2. เพ่ิม 
 

หลักสูตรสหสารสนเทศ มาจาก 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต กับหลักสูตรทดสอบ 
 

4. บันทึก 
 

3. เลือก 
 

1. เพ่ิม 
 

2. เลือก 

4. บันทึก 
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การสร้างผู้ใช้งานระดับหลักสูตร 
 

 
 
เลือก เมนู เพ่ิม/แก้ไขผู้ใช้งานระบบและกำหนดสิทธิ์ จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 
1. คลิกเลือกชื่อคณะ 

2. กดปุ่มสร้างผู้ใช้งานใหม่  จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

 

2 
เลือก

1 
เลือ

     3. กรอกรายละเอียด 

เลือกกาหนดหลกัสูตร

        ต้องกำหนดสิทธิ์เป็น adminCuriculum
เลือกกาหนดหลกัสูตรในคณะ จะแสดง

4 
เลือก
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3. กรอกรายละเอียดผู้ใช้งานระบบ กาหนดสิทธ์เป็น adminCuriculum 
4. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
 
ผูกผู้ใช้งานเข้ากับหลักสูตรที่รับผิดชอบ 

 
 
1. คลิกเลือกหลักสูตรที่ต้องการ 
2. ต๊ิก √ หน้าชื่อ user ที่ต้องการ 

3. กดปุ่ม  เพ่ือบันทึก ผู้ใช้งาน จะแสดงรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
ตาราง ด้านล่าง 
กรณีต้องการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คลิก Delete แล้วเลือก user ใหม ่

 
 

1 
เลื

2 
เลือ3 

เลือ

User ที่รับผิดชอบหลักสูตรจะแสดงท่ีตาราง 
 

1 

เลือ
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เมื่อ login เป็น admin ระดับหลักสูตร หน้าจอจะเป็นสีแดง 

 
 

และจะแสดงรายชื่อหลักสูตรที่รับผิดชอบมาให้เลือก กดปุ่ม  หน้าหลักสูตรที่ต้องการ ถ้าเข้า
หลักสูตรครั้งแรก ระบบจะหน้าจอให้กาหนดังรูป 
 

 
 

 

2 

เลือ

 

คลิกระบบ ว่ามีแขนงวชิา หรือไม่มีแขนง
วิชา 

 ถ้าเลือกผิดให้กดปุ่ม Clear ข้อมูล  
เลือกกาหนดหลกัสูตรในคณะ จะ

 เมนูการแสดงผล 

เลือกกาหนด
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การกำหนดแขนงวิชา 
 

 
ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
 

 
 
 

คลิกเลือกมีแขนงวิชา 

1. กดปุ่ม New เพ่ือเพ่ิมแขนงวิชา/ วิชาเอก 

4.กดปุ่มยืนยัน
หลักสูตรใน

2. กรอกข้อมูล 

เลือกกาหนด
3. กดบันทึก 
เลือกกา

กดปุ่ม New เพ่ิม 
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การสร้าง user ระดับแขนง 
 

 
 

 

1. คลิกแทบสร้างผู้ใช้งาน 

2. กรอกข้อมูล user 

        4. เลือกสิทธิ์เป็น Curriculum Branch 

5. กดปุ่มบันทึกเลือกกำหนดหลักสูตรในคณะ จะแสดงหน้าจอดังรูป 
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การกรอกข้อมูล input 
1. ข้อมูล input อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 

เลือกหมวด  
1. คลิกเมนู input จะแสดงข้อมูล ด้านล่าง  
2. เลือก อาจารย์ประจำหลักสูตร จะแสดงหน้าจอดังรูป 

   1 

  2 

  3 
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1. คลิก เพ่ือแสดงรายชื่ออาจารย์ ระบบจะแสดงชื่ออาจารย์ทั้งหมด 
2. ทำการเลือกอาจารย์ โดยการ คลิกที่ช่องสี่เหลื่อม  หน้าชื่อหรือทำการค้นหาโดยใช้รหัสบัตร
ประชาชน ชื่อ สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ หรือวุฒิการศึกษา แล้วคลิกท่ีว่าง เมื่อเลือกเสร็จ 

 

3. กดปุ่ม  จะแสดงรายชื่ออาจารย์ที่ตารางด้านล่าง ดังรูป  

 
 
 
 
 
 
 

      ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา 
   

     1. คลิกเพ่ือแสดงรายชื่อ 

  2 

  3 

  4. เลือกผิด กดปุ่ม  Delete 

แสดงรายชื่ออาจารย์ท่ีเลือก 
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กรณีที่อาจารย์ ตาม มคอ.2 เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร (ปัจจุบัน) 

 
 

 
 
 
กรณีอาจารย์ที่เลือกมาเป็นอาจารย์ประจำ ถ้าถูกเลือกไปอยู่ที่หลักสูตรอ่ืนแล้วระบบจะแจ้งเตือน โดย
แสดงข้อมูลหลักสูตรที่อาจารย์สังกัดอยู่ 

ถ้าต้องการเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบันใหม่ ให้คลิกเลือก แล้วกดปุ่ม  
 

 
 

  1 

2 

        แจ้งเตือนกรณีอาจารย์ซ้ำกับหลักสูตรอื่น 
จ

รายชื่ออาจาย์ที่เลือกจากด้านบน มคอ. 2 
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การกรอกข้อมูลประวัติการศึกษา ผลงานทางวิชาการ และอาจารย์ 
การกรอกประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

คลิก More Info.. ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 
1. เลือกประวัติการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งทางวิชาการ  
2. กรอกข้อมูลประสบการณ์การสอน 

3. กดปุ่ม   
 
การกรอกประวัติการศึกษา 

เลือก 

 1. เลือกประวัติการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ 
จะแสดง

      2. กรอกประสบการณ์การสอน 

3. บันทึก 

1. เพ่ิม 
บันทึก        3. กรอกประวัติการศึกษา 

3. บันทึก 
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คลิก New จะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่ม Update กดปุ่ม Edit เมื่อต้องการ
แก้ไข 

 

 

การกรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการ 
 

 
 
1. คลิก New จะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล 
2. กรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการ 
3. กดปุ่ม Update เพ่ือบันทึกข้อมูล 
4. กดปุ่ม Edit เมื่อต้องการแก้ไข หรือปุ่ม Delete เพ่ือลบข้อมูล 
 

การกรอกจำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 
 

1. เพ่ิม 
บันทึก 

       2. กรอกผลงานทางวิชาการ
ข้อความ5 

3 
บัแก้ไข

1. เพ่ิม 
บันทึก 2 

บันทึ 3 
บัน

1 
บัน
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Input สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 

 
 

 

 
 

คลิกปุ่มเพ่ิม 

       กดปุ่มเพ่ือบันทึกข้อมลู 

       กรอกสถานที่จัดการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 

 
 
 

 
 

ข้อมูลอาจารย์วุฒปริญญาเอก 
 

 
 

ข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการ  
 

 
 

 
 
 
 

ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วกดปุ่ม 

คลิกเลือกหมวดที่ 2 

       

       คลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการ 
 

ข้อมูลอาจารย์วุฒิปริญญาเอก และผลงานทางวิชาการ จะดึงมาจาก input หมวดที่ 1 ถ้าต้องการแก้ไข
ข้อมูล ต้องไปแก้ที่ หมวดที่ 1 
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 ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
 
จะแสดงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ต้องบันทึกข้อมูลของอาจารย์ทุกคนจนครบ แล้วกดปุ่ม บันทึก 
 
 
 
 
 

   บันทึก คลิกเลือกอาจารย์ให้เป็นแทบสีสม้จะแสดง 1 

ตรวจสอบข้อมลูดึงมาจาก  
more Info หมวดที่ 1 

ข้อมูลและผลงานทางวิชาการ จะดึงมาจาก input หมวดที่ 1 ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล ต้องไปแก้ที่  
หมวดที่ 1 ที่ More Info 

      กดบันทึกข้อมูลทั้งหมด 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

 
 
 
 

     

 

ข้อมูลนักศึกษา 
 

 
1. ใส่ปีการศึกษาท่ีรับเข้า ถึงปีที่ต้องการายงานผล 
2. กดปุ่ม  

ระบบจะแสดงตารางตามปีที่ระบุไว้ ให้กรอก 

 

 

คลิกเลือกหมวดที่ 3 

      คลิกเลือกข้อมลูที่ต้องการ 

  1 

  2 

บนัทกึขอ้มูลใหม ่(ขอ้มูลทีม่อียูเ่ดมิจะถูกลบทิง้) 
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3. กรอกข้อมูล จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ร้อยละ และปัจจัยทีมีกระทบต่อการศึกษา 

4. กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงกล่องข้อความ 
 

 
 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ 

  

  5 

3. กรอกข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ/ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อนักศึกษา 

  4 

   2 

  1 
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1. กรอกข้อมูล 

2. กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงกล่องข้อความ 

 
 
 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

 
 

1. กรอกข้อมูล  

2. กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงกล่องข้อความ 
 

  3 

2 

1. กรอกข้อมูล 

  3 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลรายวิชา 
 

 
 

 
 

ข้อมูลรายวิชา 
 

 
 
 

 
 
 
 

คลิกเลือกหมวดที่ 4 

        คลิกเลือกเมนูที่ต้องการกรอกข้อมูล  

1.คลิกปุ่ม new เพ่ือเพ่ิมข้อมูล 

  3. บันทึก 

2. กรอกรหัสและชื่อรายวิชา 

   4. คลิกที่ลูกศร จะแสดงรายการด้านล่าง 
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ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมูลกดปุ่ม New ถ้าต้องการแก้ไข หรือ ลบ กดปุ่ม Edit หรือ Delete 

 
 

 
 

หมายเหตุ ถ้าไม่ติก √ แสดงว่า เป็นรายวิชาที่ไม่เปิดสอน หรือ มีเนื้อหาไม่ครบ 

  2 

  การค้นหาข้อมูลรายวิชา 

      กรอกรายวิชาท่ีต้องการค้นหา 
5 

1. คลิกเลือกสถานะ 

รายวิชาท่ีทำการกรอก 
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สรุปรายวิชาที่เปิดสอน 

 

 
 
 

 
 

 
สรุปรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

 

 
 

 

กดปุ่มบันทึกผลการดำเนินงานและรายการหลักฐานจะแสดงหน้าจอดังรูป 

2.เลือก 

  4. บันทึก 

     1. คลิกเพ่ือดึงรายวิชาท่ีเปิดสอน 
5 

3. กรอกข้อมูลเกรด 

   1. คลิกเลือกรายวิชา 
5 

  2 

3 
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คลิกท่ี + จะแสดงรายละเอียดข้อมูลที่กรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 5. กดปุ่ม update เพ่ือบันทึกขอ้มูล 

       4. กรอกรายละเอียดความผิดปกติ 
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รายวิชาที่ไม่เปิดสอน 
 

 
 
2 
คลิกปุ่มบันทึกผลการดำเนินงานและรายการหลักฐานจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

 
 

 

 
คลิกท่ี + จะแสดงรายละเอียดข้อมูลที่กรอก 

 

   4. กดปุ่ม update เพ่ือบันทึก 

3. กรอกรายละเอียดรายวิชาท่ีไม่เปิดสอน 

         1. ดึงรายวิชาจากการระบุสถานะรายวิชา 
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รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน 
 

 
 

1. คลิกแสดงรายวิชา 
2. คลิก √ รายวิชาที่ต้องการกรอกข้อมูล 

 
 

 
ประสิทธิผลกลยุทธ์การสอน 

    1. คลิกแสดงรายวิชา 

2. คลิก √ 

  3 

 4 

5. กรอกรายละเอียดข้อมูล 

  6. กดปุ่ม update เพ่ือบันทึก 

หน้าที่ 47



 

 

 
 

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
 

 
จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

 
 

 
 

การประเมินตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร 
 

1. กดปุ่ม new เพ่ิม 

 3. กด update เพ่ือบันทึก
ดำเนินงาน 

        1. กดปุ่มบันทึกผลการดำเนินงาน 
จ

2. กรอกรายละเอียดข้อมูล 

2. กรอกรายละเอียดข้อมูล 

 3. กด update เพ่ือบันทึก
ดำเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพแบบข้อ 
 

 
 

กดปุ่มบันทึกผลการดำเนินงานจะแสดงหน้าจอดังรูป  
 

 
 

     1. คลิกแสดงตัวบ่งชี้ 

     2. เลือกตัวบ่งชี้ที่ต้องการ 

 

 1 

3. กรอกผลการดำเนินงานรายการหลักฐาน 

   2. ต๊ิก ผ่าน ไม่ผ่าน 

   4. กด update เพ่ือบันทึก  
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คลิก + จะแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานรายการหลักฐานที่กรอก 
 

 
 

 
 

      5. กดปุ่มบันทึกเพ่ือคำนวณผลคะแนน 

  

        แสดงคะแนน/ผลการประเมินตนเอง 
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ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพแบบรูบิตสกอร์ 
 

 
 
 
 

 
 

     บันทึกผลการดำเนินงาน 

     5. กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

1. กรอกผลการดำเนินงาน 

    2. คลิกเลือกคะแนนที่ได้ 

3. กรอกรายการหลักฐาน 

4. ระบุหมายเหตุ กรณีเลือกคะแนน 4 หรือ 5 
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ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
 

 
*** ต้องคลิกเพ่ือบันทึกข้อมูลตามรายการให้ครบทุกตัว *** 

         5. บันทึก เพ่ือคำนวณคะแนนการประเมิน 

  3. บันทึก  
ระบบคำนวณคะแนน 

1. คลิกที่ > จะแสดงรายการ 
Input ใช้ในการคำนวณ 

ข้อมูลจาก Input 

4. กรอกผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
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การรายงานผลการประเมิน 
 

 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

 
 

 
 

 

  

 1. 
คลิก 

2. กรอกบทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

3. กดปุ่ม update เพ่ือบันทึก 
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รายนามคณะกรรมการประเมิน 
 
กรณีคณะกรรมการที่ขึ้นทะเบียน 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. กรอกชื่อที่ต้องการ 

1. คลิกเลือกรายชื่อคณะกรรมการ 

 2. แสดงรายชื่อคณะกรรมการที่เลือก 

 4 
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บทนำ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 1 

2. กรอกรายละเอียด 

 3. กดปุ่มบันทึก 

ข้อมูลทีก่รอก 
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จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

1. คลิกเพ่ือแสดงเมนูบันทึก 

1. คลิกเลือก 

 3 

4. กรอกรายละเอียด 

 5. กดปุ่มบันทึก 

ข้อมูลทีก่รอก 
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รายงานผลการวิเคราะห์ 
 

 
 
 

ส่งรายงาน 
 

 
 
 

 
 

     5. กดส่งผลการประเมิน 
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ขั้นตอนการบันทึกเอกสารหลักฐานในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศกึษา 
ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online โดยใช ้Google App ดังนี้ 

1. สร้างแฟ้มองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 
 
2. สร้างแฟ้มตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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3. กำหนดรหัสตัวบ่งชี้และบันทึกเอกสารหลักฐานในแฟ้มตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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การเข้าใช้งาน Google App 
 

1. เปิดเว็บไซต์ www.google.co.th 

 
 
2. เปิดเข้าใช้งาน gmail 
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3. Login เข้าสู่ระบบ gmail 

 
 
4. เข้าสู่ระบบ Google App 
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5. เลือก Google Drive 

 
 
6. เข้าสู่ระบบ Google Drive 
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7. คลิ๊ก NEW และเลือก File upload หรือ Folder upload 

 
 
8. เลือก File หรือ Folder ที่ต้องการ upload 
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9. เลือก upload Folder แฟ้มการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
10. เปิดเอกสารที่ต้องการ Link และคลิ๊กขวา เลือก Open with และ เลือก Lumin PDF 
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11. เข้าระบบ Lumin PDF คลิ๊กเลือก OPEN MY FILE 

 
 
12. Copy URL ของเอกสารที่ต้องการ Link 
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การ Link เอกสารในระบบ CHE QA Online 
1. Login เข้าสู่ระบบ CHE QA Online เลือกองค์ประกอบหรือหมวดที่ต้องการ 

 
 
2. เลือกประเมินตัวบ่งชี้ที่ต้องการ 
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3. เลือกตรงรายการหลักฐาน คลุมแถบดำตรง รหัสเอกสารหลักฐาน และคลิ๊ก  

 
 
4. เลือกตรง URL 
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5. ใส่ URL ของเอกสารที่ต้องการ Link 

 
 
6. บันทึกตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการ Link เอกสารเรียบร้อย 
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7. บันทึกผลการดำเนินการเรียบร้อยจะแสดงที่หน้ารายงานผล และคลิ๊กแสดงเอกสารหลักฐาน 

 
 
8. ระบบจะแสดงเอกสารหลักฐาน 
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

FM-QA-01 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

FM-QA-02 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

FM-QA-03 แบบฟอร์มแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) ระดับหลักสูตร 

FM-QA-04 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
FM-QA-05 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหน่วยงาน 
FM-QA-06 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 

plan) ระดับหน่วยงาน 
FM-QA-07 แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงาน 
FM-QA-08 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 
FM-QA-09 แบบฟอร์มรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หน่วยงาน 
FM-QA-10 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 
FM-QA-11 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 
  1) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 
  3) ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  4) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)    
 
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4.51 คะแนน 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษานั้น มีระบบ 
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของ กระบวนการ  

ตุลาคม หัวหน้าฝ่ายประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู ้
2. ติตตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกัน มกราคม, พฤษภาคม หัวหน้าฝ่ายประกัน
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement  Plan) ทุกระดับ ภาคการศึกษาที่ 
1 และ 2 

ของปีถัดไป คุณภาพและการจัดการ
ความรู ้

3. สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ระดับหน่วยงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย 

กุมภาพันธ์, กรกฎาคม หัวหน้าฝ่ายประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู ้

4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์
การประกันคุณ ภาพการศึ กษ าภายใน  และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ต่อ 
(กบม.) เพื่อพิจารณา 

กุมภาพันธ ์
 

หัวหน้าฝ่ายประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู ้

5. แจ้งมติการประชุมคณ ะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ต่อหน่วยงานเพื่อดำเนินการปรับปรุง
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของภาคการศึกษา
ที่ 1 และ 2 

กุมภาพันธ์, กรกฎาคม หัวหน้าฝ่ายประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู ้

6. กำหนดระบบการตรวจประเมินคุณ ภาพ
การศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย  

เมษายน หัวหน้าฝ่ายประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู ้
7. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย   

พฤษภาคม หัวหน้าฝ่ายประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู ้
8. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงาน 

สิงหาคม  หัวหน้าฝ่ายประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู ้
9. สรุปผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvment Plan) ระดับหลักสูตร 
และระดับหน่วยงาน 

กันยายน หัวหน้าฝ่ายประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู ้
10. นำผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan)ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัย 

กันยายน หัวหน้าฝ่ายประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู ้

11. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง และบันทึก
ข้อมูลในระบบ CHE QA Online  

ตุลาคม หัวหน้าฝ่ายประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู ้
12. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม หัวหน้าฝ่ายประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู ้
13. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement  ตุลาคม หัวหน้าฝ่ายประกัน
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
plan)  คุณภาพและการจัดการ

ความรู ้
14.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ 

พฤศจิกายน  หัวหน้าฝ่ายประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู ้

15.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

พฤศจิกายน 
 

หัวหน้าฝ่ายประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู ้
16. จัดทำรายงานประจำปีที่ เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

พฤศจิกายน 
 

หัวหน้าฝ่ายประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู ้
17. ส่งรายงานประจำปีที่ เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
ภายใน 120 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ในระบบ 
CHE QA Online 

พฤศจิกายน 
 

หัวหน้าฝ่ายประกัน
คุณภาพและการจัดการ

ความรู ้
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้า นายสนธยา  เจริญศิริ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชา
และดูแลของงานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงาน
อธิการบดี 
 โดยยินยอมให้งานประกันคุณภาพและจัดการความรู้ สังกัดกองนโยบายและแผน 
สำนักงานอธิการบดี นำกระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

     
 

ให้ไว้  ณ  วันที่ 1 ตุลาคม 2564        
             

 
                                                          (นายสนธยา  เจริญศิริ) 

                                                        ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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FM-QA-01 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 

    ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
 

 ภาคการศึกษาท่ี  2/2564 
  

หลักสูตร : ….(ระบุชื่อหลกัสูตร)...................................................................................................................................................................................................................................................... 

หน่วยงาน : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คำชี้แจง : ให้แต่ละหลักสูตรรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคณุภาพ ระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบท่ี 1-6 โดยสรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
1. องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน ระบุผลการดำเนินงาน ผ่านและไม่ผ่าน ตามเกณฑ์การประเมิน และหลักฐานอ้างอิง 
2. องค์ประกอบท่ี 2-6 ระบุผลการดำเนินงานโดยสรุป พร้อมระบุคะแนนท่ีได้  และหลักฐานอ้างอิง 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการ

ดำเนินงานโดยสรุป คะแนนที่ได้ หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. การกำกับ
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ. 

เกณฑ์ประเมิน  
ผ่านและไมผ่่าน 

ผ่าน    ไม่ต้องระบุคะแนน
เนื่องจากเกณฑ์ประมิน  

ผ่านและไมผ่่าน 

 

1.อาจารย์ประจำหลักสตูร (หลักสตูรปรญิญาตรี
และบณัฑิตศึกษา) 

 ผ่าน      

2.คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
(หลักสูตรปรญิญาตรีและบณัฑิตศกึษา) 

 ผ่าน      

3. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
(เฉพาะหลักสูตรบัณฑติศึกษา) 

 ผ่าน      

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน (เฉพาะหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา) 

 
 

ผ่าน      
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5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
(เฉพาะหลักสูตรบัณฑติศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน      

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม(ถ้ามี) (เฉพาะหลักสตูรบณัฑิตศึกษา) 

ผ่าน         

7. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(เฉพาะหลักสูตรบัณฑติศึกษา) 

ผ่าน         

8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้สำเร็จ
การศึกษา (เฉพาะหลักสตูรบณัฑติศึกษา) 

ผ่าน         

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศกึษา (เฉพาะ
หลักสตูรบณัฑิตศึกษา) 

ผ่าน         

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้า
อิสระในระดับบณัฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ (เฉพาะหลกัสูตร
บัณฑิตศึกษา) 

ผ่าน 
 

    

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด (หลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) 

ผ่าน         

12. การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการ
ดำเนินงานเพื่อการประกันคณุภาพหลักสูตร และ
การเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (หลักสูตรปริญญาตรี
และบณัฑิตศึกษา) 

ผ่าน         

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ระดับ 4.35         
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2.2 ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้ทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 90         

2.3 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 40         

2.4 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 80     
  

    

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา  ระดับ 3         
 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา  ระดับ 3     

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  ระดับ 3         
4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  ระดับ 3         

4.2 คุณภาพอาจารย์ประจำหลักสตูร  คะแนน 3.51         
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  ระดับ 3         

5. หลักสูตร  
การเรยีน การ
สอน การประเมิน
ผู้เรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  ระดับ 3         
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  

ระดับ 3         

5.3 การประเมินผู้เรียน  ระดับ 3         
5.4  ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 100         

6. สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ระดับ 3         

สรุปผลการดำเนินงาน องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผ่าน (ครบทุกข้อตามเกณฑม์าตรฐาน ป.ตรี 4 ข้อ ป.โท และป.เอก 12 ข้อ)  ไม่ผ่าน  
รวมคะแนนเฉลี่ย (เฉพาะองค์ประกอบท่ี 2-6) 

 
  

หน้าที่ 80



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
FM-QA-02 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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จำนวนหลักสูตรทั้งหมด        .............. หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี         ................ หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท        ................ หลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก        ................ หลักสูตร 

จำนวนหลักสูตรที่ผ่าน องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  .............. หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี         ................ หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท        ................ หลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก        ................ หลักสูตร 

จำนวนหลักสูตรที่ไม่ผ่าน องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน  .............. หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี         ................ หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท        ................ หลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก        ................ หลักสูตร

แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 

 
ผลการดำเนินงาน : ระดับคณะ/วิทยาลัย      
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564   ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 

หน่วยงาน : ……………………………………………………      

คำชี้แจง : ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับหลักสูตร สรุปผลการดำเนนิงานการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ดังนี ้
1. ระบุผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และระบุคะแนนท่ีได้ในแต่ละหลักสูตร จากแบบฟอร์ม 1 ตัวบ่งช้ีที่ 
1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม (Output)  

ลำดับ หลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

ผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายวิชาการคณะ/

วิทยาลัย 
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 

(องค์ประกอบท่ี 2-6) 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1             
2             
3             
4             
5             
6             

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกหลกัสูตร  
(ผลรวมของคะแนนทุกหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน/จำนวนหลักสูตรทั้งหมด) 
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FM-QA-03 แบบฟอร์มแบบฟอร์มรายงานผล 

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  
(Improvement plan) ระดับหลักสูตร 
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แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan)  
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 

 
หน่วยงาน.................................  ภาคการศึกษาที่ 1/2564  ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
หลักสูตร............................................................................................................................ 

 
ผู้รายงาน : ..............................    ผู้ตรวจสอบรายงาน : ............................ 
ตำแหน่ง : ...............................    ตำแหน่ง : ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 
  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

เอกสารหลักฐาน 
อ้างอิง คำอธิบายผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 
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FM-QA-04 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง  
ระดับหลักสูตร 
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รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) 

ประจำปีการศึกษา 2564 
(1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) 

 
 

หลักสูตร……………………………………………พ.ศ. …………… 
คณะ/วิทยาลัย…………………………………… 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548) 

 
 
 

 
รายงาน ณ วันที่ ... เดอืน..............พ.ศ. 2565 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลักสูตร.................................... สาขาวิชา.............................คณะ................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 ได้/ไม่ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ................. (...... คะแนน) ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (14 ตัวบ่งชี้) โดยมีจำนวน ..... องค์ประกอบ อยู่ใน
ระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ ...........) มีจำนวน ...... องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ ........  ) และ
มีจำนวน ...... องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ ........ ) อยู่ในระดับน้อย (องค์ประกอบที่ 
........ ) 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 
2.01  – 3.00 ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี
4.01  – 5.00 ดมีาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน/ไม่ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2    
องค์ประกอบที่ 3    
องค์ประกอบที่ 4    
องค์ประกอบที่ 5    
องค์ประกอบที่ 6    

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

   

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร 
 1. …………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 2. …………………………………………..………………………………………………………………………………… 
 3. …………………………………………..………………………………………………………………………………… 
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คำนำ 
หลักสูตร.................................... สาขาวิชา.............................คณะ................................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่เป็นรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report) ฉบับนี้ขึ้นมาเพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) ภายใต้ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ โดยการรวบรวมและสังเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report) ฉบับนี้ จะสะท้อนผลการดำเนินงาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพ่ือเป็นโอกาสให้
หลักสูตร.................................... สาขาวิชา.............................คณะ................................... มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา นำไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต รวมทั้งเป็นการให้ความ
เชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนประชาชนทั่วไป ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
หลักสูตร................................. สาขาวิชา.............................คณะ................................... มหาวิทย าลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

 ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและมี
ความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหลักสูตร .................................... สาขาวิชา.............................คณะ............... .................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำเร็จไปได้ด้วยดี 

 

 

............................................................ 
ประธานหลักสูตร................................................................... 

วันที่......................................... 
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......................................................................................................................................................................  
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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
รหัสหลักสูตร  
 ……………. 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 1. 
 2. 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
 1. 
 2. 
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร (ข้อมูลตาม มคอ.2 ตอนที่เสนอขอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ) 

ตามมคอ.2 ชุดปัจจบุัน หมายเหตุ  
1. 1.  
2. 2.  
3. 3.  
4. 4.  
5. 5.  

 

คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร สมอ.08) 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1    
2    
3    
4    
5    

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ ประสบการณ์วิจัย 

   
   

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน ............................................................... 
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี ระดับ 
ป.บัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 
 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร..........สาขาวิชา..........มีอาจารย์
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาจำนวน.....คน 
ดังนี้ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

B.Sc.Chem 1.1-1-01 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับ
ที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี
ระดับ ป.บัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 

อาจารย์ประจำหลักสูตร..........สาขาวิชา..........มีคุณวุฒิ และ
ตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
     1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน.....คน 
     2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จำนวน.....คน  และ 
     3. ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน.....คน 
     อีกทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับ
สาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย.....คน ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด 

B.Sc.Chem 1.1-2-01 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์
ประจำหลักสูตร (รายงานคุณวุฒิการศึกษาและ
ตำแหน่งทางวิชาการ) 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  (ระดับ ป.
บัณฑิต ,ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 

  

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ระดับ ป.บัณฑิต ,ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 

  

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ระดับปริญญาโท และ
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ระดับปริญญาเอก) 
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
(ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 

  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอก) 

  

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของสำเร็จการศึกษา (ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 

  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก) 

  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
(ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 

  

11.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด (ระดบั
ปริญญาตรี,ระดับ ป.บัณฑิต ,ระดับปริญญาโท และระดบั
ปริญญาเอก) 

หลักสูตร..........เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ......ซึ่งจะครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตรใน พ.ศ......ปัจจุบันมีนักศึกษากำลังศึกษา
ในชั้นปีที่..... 

 

ตัวอย่างการตั้งชื่อรหัสเอกสาร 
B.Sc.Chem 1.1-1-01 
 B.Sc.Chem =   ชื่อย่อหลักสูตร 
 1.1 =   ชื่อตัวบ่งชี้ 
 1 =   หมายเลขเกณฑ์การประเมิน (ข้อ) 
 01 =   หมายเลขเอกสาร 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตร..........สาขาวิชา.......... “ผ่าน/ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 
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หมวดที ่2 อาจารย์ 
 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ผลการดำเนินงาน  อธิบายกระบวนการในการดำเนินงาน การนำกระบวนการสู่การปฏิบัติ การประเมินกระบวนการ 
และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
 4.1.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร  

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

 
 4.1.2 การบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................  
 4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3    

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 95



 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า    

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  
และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   
(เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) 

 
วิธีการคำนวณคะแนนภาพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จำนวนประเด็นทั้งหมด           
 
 
ผลการดำเนินการ 
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผลการดำเนินการ 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดำเนินการ 
จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก … คน 
จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตรทั้งหมด … คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวฒุิปริญญาเอก  ร้อยละ … 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ .... ขึ้นไป … คะแนน 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
 คุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
ผลการดำเนินการ 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดำเนินการ 
จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตรที่ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ … คน 
จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตรทั้งหมด … คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ที่ดาํรงตําแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ … 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ ... ขึ้นไป …. คะแนน 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

 รายชื่อตําแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ผลการดำเนินการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินการ 

ผลรวมถ่วงนำ้หนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ... คน 
จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตรทั้งหมด ... คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อ
จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ ... 

เทียบคะแนน 5 คะแนน ... คะแนน 
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ข้อมูลประกอบการคำนวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูร 

ลำดับที ่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

1 จำนวนอาจารยป์ระจาํหลักสูตรทั้งหมด (คน)   
2 จำนวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจํา

หลักสูตร) 
(ชิ้นงาน)   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   

 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 2 
0.60   

 - บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 - บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2562 

1.00   

 - บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2562 

1.00   

 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 1.00   
 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน  
1.00   
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ลำดับที ่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

 - ตําราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  

1.00   

 - หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

1.00   

 - ตําราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 - หนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาํหลักสูตร  
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัส
เอกสาร 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ทีไ่ด้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จดั หรือ
ชื่อวารสาร วันเดือนปีที่เผยแพร่ 

    
    
    
    
    

 

ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างองิในฐานข้อมูล TCI  
และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูร   
ผลการดำเนินงาน 

แหล่งที่งานวิจัยได้รับการอ้างองิ 
จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 

ปี พ.ศ. 
……. 

ปี พ.ศ. 
……. 

ปี พ.ศ. 
……. 

ปี พ.ศ. 
……. 

ปี พ.ศ. 
……. 

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร      
รวมจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus 

     

จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI 

     

จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล Scopus 

     

ร้อยละของจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิงต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 

     

คะแนนที่ได้เมื่อเทียบตามกลุ่มสาขา...................................................................... เท่ากับ....... 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
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ข้อมูลรายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร   

รหัส
เอกสาร 

ชื่อบทความวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิง 

รายชื่อผู้เขียน
บทความวิจัย/ผู้เขียน

ร่วม/สังกัด 

ชื่อบทความที่
อ้างอิง 

ชื่อวารสาร/
ฐานข้อมูล 
ที่ได้รับการ

อ้างอิง 

วันเดือนปี 
ที่อ้างอิง 

      
      
      

 
ผลการดำเนินการในภาพรวม 

ประเด็นในการพิจารณา 
ผลการดำเนินการ 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 ร้อยละ …. …. คะแนน 
 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสูตรที่ดํารงตาํแหน่ง
ทางวชิาการ 

 ร้อยละ …… …. คะแนน 
 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  ร้อยละ …… ... คะแนน 
 

4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจาํหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  และ 
Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   

  ... คะแนน 
 

คะแนนเฉลี่ย   …. คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.51 คะแนน    
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ประจําหลักสตูร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร         
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร      
 
ผลการดำเนินงาน  อธิบายการายงานผลการดำเนินงาน แนวโน้มในการดำเนินงาน  
 4.3.1 การคงอยู่ของอาจารย์  

 ..................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 .................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3    

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

ตัวบ่งชีท้ี่  4.1  การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ระดับ ….. ...... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

..... คะแนน 
ป.ตรี/โท = 4.2.1+4.2.2+4.2.3/3 

ป.เอก = 4.2.1+4.2.2+4.2.3+4.2.4/4 

..... คะแนน 
 

    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ ….. ..... คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจําหลักสูตรทีด่ํารงตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ ….. ..... คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ร้อยละ ….. ..... คะแนน 

    ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของ
อาจารย์ประจาํหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ
การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  และ Scopus 
ต่อจํานวนอาจารยป์ระจําหลักสตูร  
(เฉพาะหลกัสูตรปรญิญาเอก) 

อัตราส่วน……. ..... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

ระดับ ….. ...... คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 4 

...... คะแนน 
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หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ข้อมูลนักศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแตป่ี
การศึกษาที่เริ่มใช้หลักสตูร) 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

2560      
2561      
2562      
2563      
2564      

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา  

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ผลการดำเนินงาน อธิบายกระบวนการในการดำเนนิงาน การนำกระบวนการสู่การปฏิบัติ การประเมินกระบวนการ 
และการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
 3.1.1 การรับนักศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………. 
  
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………. 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ผลการดำเนินงาน อธิบายกระบวนการในการดำเนนิงาน การนำกระบวนการสู่การปฏิบัติ การประเมินกระบวนการ 
และการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
 3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………. 
  
 3.2.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………...…
………………. 
  
 3.2.3 การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
..……………. 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 104



 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบผลการดำเนินงาน 
  

ข้อมูลนักศึกษา ตัวอย่างการรายงานอัตราการคงอยู่ และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามแผน 
การศึกษาและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า  

จำนวน
รับเข้า 
(1) 

จำนวนนักศึกษาคงอยู ่ในแต่ละปีการศึกษา (2) จำนวนนักศึกษาที่
ลาออกและคัดชื่อออก

สะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา (3) 

2560 2561 2562 2563 2564 

2560 50 50 50 44 44 - 6 
2561 50 - 50 49 48 48 2 
2562 45 - - 45 45 45 - 
2563 55 - - - 55 52 - 
2564 50 - - - - 50 - 

 
อัตราการคงอยู่  =   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
จำนวน
รับเข้า 
(1) 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) จำนวนนักศึกษาที่ลาออกและ
คัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปี

การศึกษา (3) 2560 2561 2562 2563 2564 

2560 50 45     5 
2561 48  47    1 
2562 49   48   1 
2563 50    47  3 
2564 50     50 - 

 

จำนวนรับเข้า (1) – จำนวน นศ.ที่ลาออกและคัดชื่อออกฯ (3) *100 
จำนวนนักศึกษารบัเข้า (1) 

อัตราการคงอยู่ ปีการศึกษา 2559 =   50-6 
*100 

50 
= ร้อยละ 88 

   
อัตราการคงอยู่ ปีการศึกษา 2560 =   50-2 *100 
 50 

= ร้อยละ 96 
   

อัตราการคงอยู่ ปีการศึกษา 2561 =   45-0 *100 
 45  

= ร้อยละ 100 
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อัตราการสำเร็จการศึกษา  =   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร (2) *100 
จำนวนรับเข้า (1) 

อัตราการคงอยู่ ปีการศึกษา 2559 =   45 
*100 

50 
= ร้อยละ 90 

   
อัตราการคงอยู่ ปีการศึกษา 2560 =   47 *100 
 50 

= ร้อยละ 94 
   

อัตราการคงอยู่ ปีการศึกษา 2561 =   48 *100 
 49  

= ร้อยละ 97.96 

* (ถ้าต้องการดูแนวโน้มให้คำนวณ ≥ 3 รุ่นต่อกัน) 
  
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา 
 1. ................................................................................................................. 
 2. ................................................................................................................. 
 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา   
  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร ด้าน
................................  โดยมีผลการประเมิน...................... 
  
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

เรื่องที่ร้องเรียน ผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
 
 

อธิบายวิธีจัดการข้อร้องเรียนและผลการ
ดำเนินงานที่เกิดขึ้น 

 
ผลการดำเนินงาน  อธิบายการายงานผลการดำเนินงาน แนวโน้มในการดำเนินงาน  
 3.3.1 การคงอยู ่ 

 ..................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 3.3.2 การสำเร็จการศึกษา 
 .................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
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3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 .................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
 ข้อมูลความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 รายงานการประชุม 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์   

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตร.......... สำรวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา  2563 ที่ครอบคลุมตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำรวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

จำนวนบัณฑิตหลักสูตร..........ที่สำเร็จการศึกษารวม.....คน โดยได้รับแบบสำรวจกลับมาจากผู้ใช้
บัณฑิต จำนวน.....ฉบับ คิดเป็นร้อยละ.....จากจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตร.....เฉลี่ยเท่ากับ.....  
หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพิ่มเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ 

ข้อมูลประกอบการคำนวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตร...................................................   

ลำดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โท/เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลี่ย  

1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน  
2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน  

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน  
•  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน  

•  (2) ด้านความรู้  คะแนน  

•  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน  

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน  
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน  
 (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด คะแนน  

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ผู้สำเร็จการศึกษา  ร้อยละ  
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4.65 คะแนน    
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

 รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือ
สถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 

 ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์  

ผลการดำเนินงาน 
 หลักสูตร..........สำรวจการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยใช้การสำรวจด้วย
การให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิต
สำเร็จการศึกษาหลักสูตร..........จำนวน.....คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม .....คน คิดเป็นร้อยละ.....ของบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จำนวน.....คน จากจำนวน
บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจโดยไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่
แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร จำนวน.....คน คิดเป็น
ร้อยละ.....ซึ่งเท่ากับ.....คะแนน 

ข้อมูลประกอบการคำนวณภาวะการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  

ลำดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ  
1 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด คน  
2 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ   คน  
3 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
คน  

4 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ คน  
5 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา คน  
6 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่

แล้ว 
คน  

7 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน  
8 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท คน  
9 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน  
10 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้

งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ  
ค่าเฉลี่ย  

11 ร้อยละของผูต้อบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ  
(อย่างน้อยร้อยละ 70) 

ร้อยละ  

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 96.10    

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
 รายงานสรุปภาวะการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2563 
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การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศกึษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(ระดบัปริญญาโท) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  

ผลการดำเนินงาน 
ในปี พ.ศ. 2564 หลักสูตร..........มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวม.....คน และมีผลงานของผู้สำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่รวม.....ชิ้น โดยมีผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ.....คิดเป็นผลคะแนนประเมินตนเอง.....คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการคำนวณผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

ลำดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ค่าน้ำหนัก 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ำหนัก 
1 จำนวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด ..... (คน)   
2 จำนวนรวมผลงานของนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
 (ช้ินงาน) ..........  

 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10   
 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ
0.20   

 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ   

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list)  

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

1.00   

 ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนัก  
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 50    

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัส
เอกสาร 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ทีไ่ด้รับการตีพมิพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการวัน-
เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่
จัด  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(ระดับปริญญาเอก) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  

ผลการดำเนินงาน 
ในปี พ.ศ. 2564 หลักสูตร..........มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รวม.....คน และมีผลงานของผู้สำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่รวม.....ชิ้น โดยมีผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพมิพ์หรือ
เผยแพร่ของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ.....คิดเป็นผลคะแนนประเมินตนเอง.....คะแนน 

 
ข้อมูลประกอบการคำนวณผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่
 

ลำดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ค่าน้ำหนัก 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ำหนัก 
1 จำนวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (คน)   
2 จำนวนรวมผลงานของนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
(ช้ินงาน)   

 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและ จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่ วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list)  

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

- ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

1.00   
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ลำดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ค่าน้ำหนัก 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ำหนัก 
 ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนัก  

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 100    

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร 
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

(Full Paper) ทีไ่ด้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ
วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศ
ที่จัด  
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สรุปผลการประเมินตนเอง  
องค์ประกอบที่ 2  บัณฑติ  และองค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ระดับ …. .... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่  2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ ….. .... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2  ผลงานของนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทที่ได้รบัการตพีิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับ
ปริญญาโท) 

ร้อยละ ….. .... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2  ผลงานของนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับ
ปริญญาเอก) 

ร้อยละ ….. .... คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 2 .... คะแนน 
 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.1  การรับนักศึกษา ระดับ ……. .... คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ ……. .... คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ ……. .... คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 3 .... คะแนน 
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หมวดที ่4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตรข้อมูลผล
การเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการประจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

             
             
             
             
             
             
             
 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ผลการดำเนินงาน อธิบายกระบวนการในการดำเนนิงาน การนำกระบวนการสู่การปฏิบัติ การประเมินกระบวนการ 
และการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 
5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  
  
  

 

นำมาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา 

แสดงเป็นค่ารอ้ยละ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ผลการดำเนินงาน อธิบายกระบวนการในการดำเนนิงาน การนำกระบวนการสู่การปฏิบัต ิ การประเมินกระบวนการ 
และการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

5.2.1 การกําหนดผู้สอน 
..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 
5.2.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

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

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

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

5.2.4 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ 

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

5.2.5 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

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

5.2.6 การช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ผลการดำเนินงาน อธิบายกระบวนการในการดำเนนิงาน การนำกระบวนการสู่การปฏิบัติ การประเมินกระบวนการ 
และการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
..........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

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

5.3.3 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
..........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
5.3.4 การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดำเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจำหลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจำหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมจำนวน ….. ครั้งในปี
การศึกษา 2564 เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงาน  

 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสตูร……………………….. ได้รับการรับทราบจาก 
สกอ. เมื่อวันที่.................... โดยมรีายละเอียดของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
 

 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนใน แต่ละภาคการศึกษา ให้ครบ
ทุกรายวิชา 

หลักสตูร มรีายละเอียดของรายวชิา ตามแบบ 
มคอ. 3 ในภาคเรียนท่ี 1/2564 จำนวน …. วิชา 
และภาคเรยีนที่ 2/2564 จำนวน …. วิชา ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา  
 

 

4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบ
ทุกรายวิชา 

หลักสตูร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในภาคเรียนท่ี 1/2564 
จำนวน …… วิชา และภาคเรียนท่ี 2/2564 จำนวน 
…… วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่ 2563 ครบทุกรายวิชา  
 

 

5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสตูร มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2564 

 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้า
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิา
ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีรายวิชาที่เปิด
สอน จำนวน ... รายวิชา หลักสูตรกำหนดการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา จำนวน  ... รายวิชา 
คิดเป็นร้อยละ ... 
     หลักสูตรมีวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา จำนวน ........ รูปแบบ ได้แก ่
      1) .......................................................... 
      2) ……………………………………………………….. 
      โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
      1) .........................................................   
      2) ........................................................ 
      3) ........................................................ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการดำเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

หลักสูตรมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนกลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้  จากการประเมินผลการดำเนินงานที่
ร าย งาน ใน  มคอ .7  ปี ที่ แล้ ว ในประ เด็ นที่ มี
ความสำคัญได้แก่........................... 

 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีอาจารย์ใหม่ (ถ้า
มี) จำนวน ... คน ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ/
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน จาก....... 
ในระหว่างวันท่ี ........... ณ ................ 

 

9 อาจารย์ประจำหลักสตูรทุกคนได้รบั
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีอาจารย์ประจำ
หลักสูตร จำนวนทั้งหมด ... คน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ จำนวน ... คน คิดเป็นร้อยละ ... 

 

10 จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีบุคลากรสาย
สนับสนุน จำนวนทั้งหมด ... คน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ จำนวน ... คน คิดเป็นร้อยละ ...  

 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการสำรวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร โดยมีค่าคะแนน เฉลี่ย ......... 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ โดยมี
ค่าคะแนน เฉลี่ย ......... จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้   
จำนวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ดำเนินการผ่าน   

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้   
หลักสูตร...................................................... มีการดำเนินงานร้อยละ........ ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุ ไว้ มี
ค่าคะแนนเท่ากับ ................ 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 100    
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สรุปผลการประเมินตนเอง  
องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร ระดับ ….. ...... คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

ระดับ ….. ...... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ ….. ...... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ระดับ ….. ...... คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 5 ...... คะแนน 
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

       
       
       

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปดิสอนในปีการศึกษา  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ดำเนินการ 
     
     
     

 
รายวิชาที่สอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
      
      
      

 
คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

      
      
      
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

นำมาจาก มคอ. 5 ของแต่ละวิชา 

นำมาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา 
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : 
PLO) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน  

และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู ้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

อ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี ❑ ไม่มี ❑ 
จำนวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวน 
 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
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หมวดที ่5 การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสตูร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
   
   
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ผลการดำเนินงาน อธิบายกระบวนการในการดำเนนิงาน การนำกระบวนการสู่การปฏิบัติ การประเมินกระบวนการ 
และการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

6.1.1 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

6.1.2 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………
……………… 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ระดับ ….. ...... คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 6 ...... คะแนน 
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
การนำไปดำเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลกัสูตร 
   
   
   
 

สรุปการประเมินหลักสตูร 
การประเมินจากผูท้ี่สำเร็จการศึกษา  (รายงานตามปทีี่สำรวจ) วันที่สำรวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
การประเมินจากผู้มสี่วนเก่ียวขอ้ง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 126



 

หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
 

7.1 การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.................................................. 
 
7.2 การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบตอ่หลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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หมวดที ่8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความสำเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่

สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 
    
    
    
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จำนวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
 ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………..………… 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………………..………… 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

………………………………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………..………… 
  4. แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปี ................. 

ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดวา่จะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 โดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของ
แต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 
ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน/ไม่ผา่น 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับ 4.65 

 
  

 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑติปริญญาตรีที่
ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 96.10 
 

  
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษา
และผู้สำเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทที่
ได้รับ การตพีิมพ์และหรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 50 
 

  
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผู้สำเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกที่
ได้รับ การตพีิมพ์และหรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 100 
 

  
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3    
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา ระดับ 3    

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 3    
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3    
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 3.51 คะแนน    

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
 

  
 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ 

 
 

  
 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

  
  

 
4.2.4  จำนวนบทความของอาจารย์     
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติต่อจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตร  

 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     
องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3    

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3    

ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน ระดับ 3    
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 100    

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดำเนินงานหลักสตูร 

ร้อยละ ….    

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 
2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ดำเนินการ    

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ. 
3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่
ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวชิา 

ดำเนินการ    

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

ดำเนินการ    

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปี
การศึกษา 

ดำเนินการ    

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

ดำเนินการ    

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

ดำเนินการ    
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการ
ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

ดำเนินการ    

9. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

ดำเนินการ    

10. จำนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ร้อยละ…    

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ระดับ….    

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 
5.00 

ระดับ…..    

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3    

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ …. คะแนน 
 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 - - 
2.1,2.2 
(…….) 

  

3 3 
3.1,3.2,3.3 

(…….) 
- -   

4 3 
4.1,4.2,4.3 

(…….) 
- -   

5 4 
5.1 

(…….) 
5.2,5.3,5.4 

(…….) 
-   

6 1 - 
6.1 

(…….) 
-   

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริม 
และจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง 

 
 

 

 

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง 

 
 

 

 

 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง 

 
 
 

 

 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง 

 
 

 

 

 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง 

 
 

 

 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง 
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ภาคผนวก 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set 

ลำดับ รายการ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา   คน   
2 จำนวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด   คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑติ   คะแนน   

4 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน   ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดบัปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑติทีไ่ด้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จำนวนบัณฑิตทีไ่ด้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี   คน   

6 จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด   คน   

7 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี   ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เทียบคะแนนเต็ม 5 

  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดบัปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

9 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาโท) 

10 จำนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ชิ้น   

11 จำนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

12 จำนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

13 จำนวนวารสารทางวิชาการทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนำเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิ้น   

14 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

15 จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

16 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดบัชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

17 จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

18 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดบัชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

19 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดสทิธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

20 ผลรวมค่านำ้หนักผลงานวิชาการ   น้ำหนัก   
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ลำดับ รายการ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปรญิญาโท) 

21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 
ชิ้น   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) 
 

ชิ้น   

23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.) 
 

ชิ้น   

24 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

 
ชิ้น   

25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

 
ชิ้น   

26 ผลรวมค่านำ้หนักงานสรา้งสรรค์ 
 

น้ำหนัก   

27 ผลรวมค่านำ้หนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
 

น้ำหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

28 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาเอก) 

29 บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

30 บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

31 บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

32 ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร (0.40)   ชิ้น   

33 บทความวิจยัที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2 (0.60) 

  
 

  

34 บทความวิจยัที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เปน็ที่ยอมรับระดบัสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

36 บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

37 ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร (1.00)   ชิ้น   

38 ผลรวมค่านำ้หนักผลงานวิชาการ    น้ำหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปรญิญาเอก) 

39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   ชิ้น   
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ลำดับ รายการ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)   ชิ้น   

42 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ชิ้น   

43 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00) 

  ชิ้น   

44 ผลรวมค่านำ้หนักผลงานวิชาการ    น้ำหนัก   

45 ผลรวมค่านำ้หนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ำหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย ์

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก   คน   

47 จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตรทั้งหมด   คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก   ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเทียบ 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  คะแนน   

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

50 จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ   คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวชิาการ   ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวชิาการ 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

  คะแนน   

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร  
 

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จำนวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

54 จำนวนบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจาก
การประชุมวชิาการระดบัชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

55 จำนวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

56 จำนวนบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจาก
การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

57 จำนวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   
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ลำดับ รายการ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

58 จำนวนบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล แต่สถาบนันำเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

59 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

60 จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

61 จำนวนบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

62 จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เปน็ที่ยอมรับในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

63 จำนวนบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
อยู่ในฐานข้อมูลที่เปน็ที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

64 จำนวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

65 จำนวนบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

66 จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

67 จำนวนบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

68 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดสทิธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

69 จำนวนผลงานวิชาการรับใชส้ังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (1.00) 

  ชิ้น   

70 จำนวนผลงานวิจัยที่หนว่ยงานหรือองค์กรระดับชาตวิ่าจา้งให้ดำเนินการ 
(1.00) 

  ชิ้น   

71 จำนวนผลงานค้นพบพันธุพ์ืช พนัธุ์สัตว์ ที่คน้พบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

  ชิ้น   

72 จำนวนตำราที่ผา่นการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   

73 จำนวนหนังสือทีผ่่านการประเมนิตำแหน่งทางวชิาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   

74 จำนวนตำราที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการแตไ่ม่ไดน้ำมาขอรับการประเมินตำแหนง่ทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

75 จำนวนหนังสือทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิตำแหน่ง
ทางวชิาการแตไ่ม่ไดน้ำมาขอรับการประเมินตำแหนง่ทางวิชาการ 
(1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมค่านำ้หนักผลงานวิชาการ   น้ำหนัก   
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ลำดับ รายการ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   

80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ชิ้น   

81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

  ชิ้น   

82 ผลรวมค่านำ้หนักงานสรา้งสรรค์    น้ำหนัก   

83 ผลรวมค่านำ้หนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ำหนัก   

 4.2.4 จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาตหิรือ
นานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูร 

84 จำนวนบทความของอาจารยป์ระจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบัการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ชิ้น   

85 จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตร   คน   

86 จำนวนบทความทีไ่ด้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร   ชิ้น/คน   
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดำเนนิการจริง 
  1. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวโดยไมไ่ด้ประจำหลักสูตรอ่ืนๆ อีก  
  2. มีประสบการณ์ผลงานวจิัย  
        (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน  ปีที่พิมพ์และแหล่งตพีิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
 อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 1  
  1……………………………………………………………………… 
  2.……………………………………………………………………… 
 อาจารย์คนประจำหลักสูตรที่ 2 

1……………………………………………………………………… 
  2.……………………………………………………………………… 

อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 3 
1……………………………………………………………………… 

  2.……………………………………………………………………… 
อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 4 

1……………………………………………………………………… 
  2.……………………………………………………………………… 

  อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 5  
1……………………………………………………………………… 

  2.……………………………………………………………………… 
 
  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
          โดยมีนักศึกษาอยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จำนวนทั้งสิ้น........คน  
         (ระบุชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ / ค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
   
   
   
   
   

 
อาจารย์ประจำหลักสตูร 
อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 1  : 
________________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 
_______________________________________ 
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อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 2  : 
________________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 
_______________________________________ 
อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 3  : 
_______________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 
_______________________________________ 
อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 4  : 
_______________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 
_______________________________________ 
อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 5  : 
_______________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 
_______________________________________ 
 

ผู้บังคับบญัชา 
เห็นชอบโดย : _____________________________________(หัวหน้าภาควิชา) (ถา้มี) 
ลายเซ็น : _____________________________________ วันที่รายงาน : 
__________________________________ 
เห็นชอบโดย : _____________________________________(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)  
ลายเซ็น : _____________________________________ วันที่รายงาน : 
__________________________________ 
เห็นชอบโดย : _____________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : _____________________________________ วันที่รายงาน : 
__________________________________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 

1. สำเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมนิ 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปทีี่ประเมนิ 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) 

ประจำปีการศึกษา 2564 
(1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) 

 
 

หลักสูตร……………………………………………พ.ศ. …………… 
คณะ/วิทยาลัย…………………………………… 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558) 

 
 
 

 
รายงาน ณ วันที่ ... เดอืน..............พ.ศ. 2565 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลักสูตร..........สาขาวิชา..........คณะ..........มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการดำเนินงานในปี
การศึกษา 2564 ได้/ไม่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่
ในระดับ..........(.....คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (14 ตัว
บ่งชี้) โดยมีจำนวน.....องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที .....) มีจำนวน.....องค์ประกอบ อยู่ใน
ระดับดี  (องค์ประกอบที่.....) และมีจำนวน.....องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ .....) อยู่ใน
ระดับน้อย (องค์ประกอบที.่....) 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 
2.01  – 3.00 ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี
4.01  – 5.00 ดมีาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน/ไม่ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2    
องค์ประกอบที่ 3    
องค์ประกอบที่ 4    
องค์ประกอบที่ 5    
องค์ประกอบที่ 6    

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

   

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร 
 1. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2. …………………………………………..………………………………………………………………………………… 
 3. …………………………………………..………………………………………………………………………………… 
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คำนำ 
หลักสูตร.................................... สาขาวิชา.............................คณะ................................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่เป็นรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report) ฉบับนี้ขึ้นมาเพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) ภายใต้ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ โดยการรวบรวมและสังเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report) ฉบับนี้ จะสะท้อนผลการดำเนินงาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพ่ือเป็นโอกาสให้
หลักสูตร..........สาขาวิชา..........คณะ..........มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต รวมทั้งเป็นการให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตร.... ......สาขาวิชา..........คณะ..........
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและมี
ความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ก ารศึ ก ษ าภ าย ใน ข อ งห ลั ก สู ต ร .. . . . . . . ..ส าข าวิ ช า .. . . . . . . . .ค ณ ะ ... . . . . .. .ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ 
สวนสุนันทา สำเร็จไปได้ด้วยดี 

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

ประธานหลักสูตร................................................................... 
วันที่......................................... 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
บท
นำ……………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

 

ชื่อหลักสูตร................................................................................................................. ....  
ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร.......................................................................................  
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา..........................................  
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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
รหัสหลักสูตร  
 ……………. 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 1. 
 2. 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
 1. 
 2. 
รายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตร (ข้อมูลตาม มคอ.2 ตอนที่เสนอขอสภามหาวิทยาลัยอนมุัติ) 

ตามมคอ.2 ชุดปัจจบุัน หมายเหตุ  
1. 1.  
2. 2.  
3. 3.  
4. 4.  
5. 5.  

 

คุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สมอ.
08) 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
1    
2    
3    
4    
5    

 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ ประสบการณ์วิจัย 

   
   

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน ............................................................... 
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี
ระดับ ป.บัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 
 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร...........สาขาวิชา...........มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
จำนวน.....คน ดังนี้ 

1. 
2. 
3. 
4. 

      5. 
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

B.Sc.Chem 1.1-1-01 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับ
ที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระดับปริญญา
ตรี ระดับ ป.บัณฑิต  ระดับปริญญาโท และระดับปริญญา
เอก) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร...........สาขาวิชา...........มีคุณวุฒิ 
และตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
     1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน.....คน 
     2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จำนวน.....คน และ 
     3. ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน.....คน 
     อีกทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรง
กับสาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย.....คน 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด 

B.Sc.Chem 1.1-2-01 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายงานคุณวุฒิการศึกษาและ
ตำแหน่งทางวิชาการ) 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 
ระดับ ป.บัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 

  

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ระดับปริญญาตรี ระดับ ป.
บัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 

  

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ระดับปริญญาโท และ
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ระดับปริญญาเอก) 
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
(ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 

  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญา
โท และระดับปริญญาเอก) 

  

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของสำเร็จการศึกษา (ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 

  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก) 

  

10.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
(ระดับปริญญาตรี,ระดับ ป.บัณฑิต ,ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก) 

หลักสูตร...........เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ......ซึ่งจะครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตรใน พ.ศ......ปัจจุบันมีนักศึกษากำลังศึกษา
ในชั้นปีที่..... 

 

ตัวอย่างการตั้งชื่อรหัสเอกสาร 
B.Sc.Chem 1.1-1-01 
 B.Sc.Chem =   ชื่อย่อหลักสูตร 
 1.1 =   ชื่อตัวบ่งชี้ 
 1 =   หมายเลขเกณฑ์การประเมิน (ข้อ) 
 01 =   หมายเลขเอกสาร 
 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตร...........สาขาวิชา........... “ผ่าน/ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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หมวดที ่2 อาจารย์ 
 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ผลการดำเนินงาน อธิบายกระบวนการในการดำเนินงาน การนำกระบวนการสู่การปฏิบัติ การประเมิน
กระบวนการ และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
 4.1.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร  

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

 
 4.1.2 การบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................  
 4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3    

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า    

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   
(เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) 

 
วิธีการคำนวณคะแนนภาพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จำนวนประเด็นทั้งหมด           
 
ผลการดำเนินการ 
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผลการดำเนินการ 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดำเนินการ 
จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก … คน 
จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตรทั้งหมด … คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวฒุิปริญญาเอก  ร้อยละ … 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ .... ขึ้นไป … คะแนน 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
 คุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
ผลการดำเนินการ 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดำเนินการ 
จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตรที่ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ … คน 
จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตรทั้งหมด … คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ที่ดาํรงตําแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ … 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ ... ขึ้นไป …. คะแนน 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
 รายชื่อตําแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ผลการดำเนินการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินการ 

ผลรวมถ่วงนำ้หนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ... คน 
จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตรทั้งหมด ... คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อ
จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ ... 

เทียบคะแนน 5 คะแนน ... คะแนน 
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ข้อมูลประกอบการคำนวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูร 

ลำดับที ่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

1 จำนวนอาจารยป์ระจาํหลักสูตรทั้งหมด (คน)   
2 จำนวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจํา

หลักสูตร) 
(ชิ้นงาน)   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   

 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 2 
0.60   

 - บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 - บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2562 

1.00   

 - บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2562 

1.00   

 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 1.00   
 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน  
1.00   
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ลำดับที ่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

 - ตําราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  

1.00   

 - หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

1.00   

 - ตําราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 - หนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาํหลักสูตร  
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัส
เอกสาร 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ ์(Full Paper) ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จดั 
หรือชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 
    
    
    
    
    

 

ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างองิใน
ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  (เฉพาะหลักสตูรปริญญาเอก) 
 

ผลการดำเนินงาน 

แหล่งที่งานวิจัยได้รับการอ้างองิ 
จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 

ปี พ.ศ. 
……. 

ปี พ.ศ. 
……. 

ปี พ.ศ. 
……. 

ปี พ.ศ. 
……. 

ปี พ.ศ. 
……. 

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร      
รวมจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus 

     

จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI 

     

จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล Scopus 

     

ร้อยละของจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิงต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 

     

คะแนนที่ได้เมื่อเทียบตามกลุ่มสาขา...................................................................... เท่ากับ....... 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
ข้อมูลรายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร   

รหัส
เอกสาร 

ชื่อบทความวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิง 

รายชื่อผู้เขียน
บทความวิจัย/ผู้เขียน

ร่วม/สังกัด 

ชื่อบทความที่
อ้างอิง 

ชื่อวารสาร/
ฐานข้อมูล 
ที่ได้รับการ

อ้างอิง 

วันเดือนปี 
ที่อ้างอิง 

      
      
      

 
ผลการดำเนินการในภาพรวม 

ประเด็นในการพิจารณา 
ผลการดำเนินการ 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 ร้อยละ …. …. คะแนน 
 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

 ร้อยละ …… …. คะแนน 
 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

 ร้อยละ …… ... คะแนน 
 

4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจาํหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  และ 
Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   

  ... คะแนน 
 

คะแนนเฉลี่ย   …. คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.51 คะแนน    
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ประจําหลักสตูร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร         
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร      
 
ผลการดำเนินงาน อธิบายการายงานผลการดำเนินงาน แนวโน้มในการดำเนินงาน  
 4.3.1 การคงอยู่ของอาจารย์  

 ...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3    

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

ตัวบ่งชีท้ี่  4.1  การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ระดับ ….. ...... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

..... คะแนน 
ป.ตรี/โท = 4.2.1+4.2.2+4.2.3/3 

ป.เอก = 4.2.1+4.2.2+4.2.3+4.2.4/4 

..... คะแนน 
 

    ป ระ เด็ น ที่  4 .2 .1  ร้ อ ย ล ะ ขอ ง
อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ ….. ..... คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของ
อาจารย์ประจาํหลักสูตรที่ดาํรงตําแหน่ง
ทางวชิาการ 

ร้อยละ ….. ..... คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารยป์ระจาํหลักสูตร 

ร้อยละ ….. ..... คะแนน 

    ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความ
ของอาจารย์ประจําหลักสูตรปรญิญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  
และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําหลักสูตร  (เฉพาะหลักสตูร
ปริญญาเอก) 

อัตราส่วน……. ..... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

ระดับ ….. ...... คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 4 

...... คะแนน 
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หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ข้อมูลนักศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแตป่ี
การศึกษาที่เริ่มใช้หลักสตูร) 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

2560      
2561      
2562      
2563      
2564       

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา  

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ผลการดำเนินงาน อธิบายกระบวนการในการดำเนนิงาน การนำกระบวนการสู่การปฏิบตั ิ การประเมิน
กระบวนการ และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 3.1.1 การรับนักศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………. 
  
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………. 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ผลการดำเนินงาน อธิบายกระบวนการในการดำเนนิงาน การนำกระบวนการสู่การปฏิบตั ิ การประเมิน
กระบวนการ และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………. 
  
 3.2.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………...…………………. 
  
 3.2.3 การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………...……………. 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบผลการดำเนินงาน 
  

ข้อมูลนักศึกษา ตัวอย่างการรายงานอัตราการคงอยู่ และจำนวนที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปี และ
จำนวนที่สำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า  

จำนวน
รับเข้า 
(1) 

จำนวนนักศึกษาคงอยู ่ในแต่ละปีการศึกษา (2) จำนวนนักศึกษาที่
ลาออกและคัดชื่อออก

สะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา (3) 

2560 2561 2562 2563 2564 

2560 50 50 50 44 44 - 6 
2561 50 - 50 49 48 48 2 
2562 45 - - 45 45 45 - 
2563 55 - - - 55 52 - 
2564 50 - - - - 50 - 

 
อัตราการคงอยู่  =   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
จำนวน
รับเข้า 
(1) 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) จำนวนนักศึกษาที่ลาออกและ
คัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปี

การศึกษา (3) 2560 2561 2562 2563 2564 

2560 50 45     5 
2561 48  47    1 
2562 49   48   1 
2563 50    47  3 
2564 50     50 - 

 

จำนวนรับเข้า (1) – จำนวน นศ.ที่ลาออกและคัดชื่อออกฯ (3) *100 
จำนวนนักศึกษารบัเข้า (1) 

อัตราการคงอยู่ ปีการศึกษา 2558 =   50-6 
*100 

50 
= ร้อยละ 88 

   
อัตราการคงอยู่ ปีการศึกษา 2559 =   50-2 *100 
 50 

= ร้อยละ 96 
   

อัตราการคงอยู่ ปีการศึกษา 2560 =   45-0 *100 
 45  

= ร้อยละ 100 
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อัตราการสำเร็จการศึกษา  =   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร (2) *100 
จำนวนรับเข้า (1) 

อัตราการคงอยู่ ปีการศึกษา 2559 =   45 
*100 

50 
= ร้อยละ 90 

   
อัตราการคงอยู่ ปีการศึกษา 2560 =   47 *100 
 50 

= ร้อยละ 94 
   

อัตราการคงอยู่ ปีการศึกษา 2561 =   48 *100 
 49  

= ร้อยละ 97.96 

* (ถ้าต้องการดูแนวโน้มให้คำนวณ ≥ 3 รุ่นต่อกัน) 
  
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา 
 1. ................................................................................................................. 
 2. ................................................................................................................. 
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การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา   
  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตร ด้าน................................  โดยมีผลการประเมิน...................... 
  
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

เรื่องที่ร้องเรียน ผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
 
 

อธิบายวิธีจัดการข้อร้องเรียนและผลการ
ดำเนินงานที่เกิดขึ้น 

 
ผลการดำเนินงาน  อธิบายการายงานผลการดำเนินงาน แนวโน้มในการดำเนินงาน  
 3.3.1 การคงอยู ่ 

 ...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 3.3.2 การสำเร็จการศึกษา 
 ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
 ข้อมูลความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 รายงานการประชุม 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์   

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตร...........สำรวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ที่ครอบคลุมตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) 
ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำรวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

จำนวนบัณฑิตหลักสูตร...........ที่สำเร็จการศึกษารวม...คน โดยได้รับแบบสำรวจกลับมาจาก
ผู้ใช้บัณฑิต จำนวน...ฉบับ คิดเป็นร้อยละ...จากจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตร...........เฉลี่ยเท่ากับ...  
หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพิ่มเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ 

ข้อมูลประกอบการคำนวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตร...................................................   

ลำดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โท/เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลี่ย  

1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน  
2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน  

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน  
•  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน  

•  (2) ด้านความรู้  คะแนน  

•  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน  

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน  
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน  
 (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด คะแนน  

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ผู้สำเร็จการศึกษา  ร้อยละ  
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4.65 คะแนน    
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

 รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือ
สถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 

 ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์  

ผลการดำเนินงาน 
 หลักสูตร...........สำรวจการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยใช้การ
สำรวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาหลักสูตร...........จำนวน.....คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 
.....คน คิดเป็นร้อยละ.....ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี จำนวน.....คน จากจำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจโดยไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทำก่อน
เข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ ที่ศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร จำนวน.....คน คิดเป็นร้อยละ.....ซึ่งเท่ากับ........คะแนน 

ข้อมูลประกอบการคำนวณภาวะการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  

ลำดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ  
1 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด คน  
2 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ   คน  
3 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
คน  

4 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ คน  
5 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา คน  
6 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่

แล้ว 
คน  

7 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน  
8 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท คน  
9 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน  
10 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้

งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ  
ค่าเฉลี่ย  

11 ร้อยละของผูต้อบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ  
(อย่างน้อยร้อยละ 70) 

ร้อยละ  

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 96.10    

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
 รายงานสรุปภาวะการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2563 
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การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโททีไ่ด้รับการตพีิมพ์หรือ
เผยแพร ่(ระดับปริญญาโท) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์  

ผลการดำเนินงาน 
ในปี พ.ศ. 2564 หลักสูตร...........มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวม.....คน และมีผลงานของ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่รวม.....ชิ้น โดยมีผลรวมถ่วงน้ำหนักของ
ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ. ...คิดเป็นผลคะแนน
ประเมินตนเอง.....คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการคำนวณผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ลำดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ค่าน้ำหนัก 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ำหนัก 
1 จำนวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด ..... (คน)   
2 จำนวนรวมผลงานของนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
 (ช้ินงาน) ..........  

 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10   
 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ
0.20   

 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ   

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list)  

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00   
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ลำดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ค่าน้ำหนัก 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ำหนัก 
- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

 ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนัก  
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 50    

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัส
เอกสาร 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ทีไ่ด้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ
วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศ
ที่จัด  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่(ระดับปริญญาเอก) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์  

ผลการดำเนินงาน 
ในปี พ.ศ. 2564 หลักสูตร...............................มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  รวม ... คน 

และมีผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่รวม  ...... ชิ้น โดยมี
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ
..........คิดเปน็ผลคะแนนประเมินตนเอง ..... คะแนน 

 
ข้อมูลประกอบการคำนวณผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ลำดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ค่าน้ำหนัก 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ำหนัก 
1 จำนวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (คน)   
2 จำนวนรวมผลงานของนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
(ช้ินงาน)   

 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและ จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่ วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list)  

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

- ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

1.00   
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ลำดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ค่าน้ำหนัก 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ำหนัก 
- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

 ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนัก  
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 100    

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ
วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด  
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สรุปผลการประเมินตนเอง  
องค์ประกอบที่ 2  บัณฑติ  และองค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ระดับ …. .... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีทีไ่ด้งาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ ….. .... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาํเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่(ระดับปริญญาโท) 

ร้อยละ ….. .... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาํเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่(ระดับปริญญาเอก) 

ร้อยละ ….. .... คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 2 .... คะแนน 
 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ ……. .... คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา ระดับ ……. .... คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ ……. .... คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 3 .... คะแนน 
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หมวดที ่4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 
ร้อยละการประจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 
             
             
             
             
             
             
             
 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ผลการดำเนินงาน อธิบายกระบวนการในการดำเนนิงาน การนำกระบวนการสู่การปฏิบตั ิ การประเมิน
กระบวนการ และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
 
5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  
  
  
 

นำมาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา 

แสดงเป็นค่ารอ้ยละ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ผลการดำเนินงาน อธิบายกระบวนการในการดำเนนิงาน การนำกระบวนการสู่การปฏิบตั ิ การประเมิน
กระบวนการ และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

5.2.1 การกําหนดผู้สอน 
............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
 
5.2.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

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

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

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

5.2.4 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

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

5.2.5 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มี
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

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

5.2.6 การช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ผลการดำเนินงาน อธิบายกระบวนการในการดำเนนิงาน การนำกระบวนการสู่การปฏิบตั ิ การประเมิน
กระบวนการ และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

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

5.3.3 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 

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

5.3.4 การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 174



 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดำเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจำหลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจำหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมจำนวน ….. ครั้งในปี
การศึกษา 2564 เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงาน  

 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสตูร……………………….. ได้รับการรับทราบ
จาก สกอ. เมื่อวันที่.................... โดยมี
รายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
 

 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนใน แตล่ะภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูร มรีายละเอียดของรายวชิา ตามแบบ 
มคอ. 3 ในภาคเรียนท่ี 1/2564 จำนวน …. วิชา 
และภาคเรยีนที่ 2/2564 จำนวน …. วิชา ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา  
 

 

4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในภาคเรียนท่ี 1/2564 
จำนวน …… วิชา และภาคเรียนท่ี 2/2564
จำนวน …… วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ี 2564 ครบทุกรายวิชา  
 

 

5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสตูร มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2564 

 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีรายวิชาที่เปิด
สอน จำนวน ... รายวิชา หลักสูตรกำหนดการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา จำนวน  ... 
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ... 
     หลักสูตรมีวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา จำนวน ........ รูปแบบ ได้แก่ 
      1) .......................................................... 
      2) ……………………………………………………….. 
      โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
      1) .........................................................   
      2) ........................................................ 
      3) ........................................................ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการดำเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

หลักสูตรมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนกลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากการประเมินผลการดำเนินงานที่
รายงานใน  มคอ .7 ปีที่ แล้ วในประเด็นที่ มี
ความสำคัญได้แก่........................... 

 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีอาจารย์ใหม่ (ถ้า
มี) จำนวน ... คน ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ/
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน จาก....... 
ในระหว่างวันท่ี ........... ณ ................ 

 

9 อาจารย์ประจำหลักสตูรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีอาจารย์ประจำ
หลักสูตร จำนวนท้ังหมด ... คน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ จำนวน ... คน คิดเป็นร้อยละ ... 

 

10 จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีบุคลากรสาย
สนับสนุน จำนวนทั้งหมด ... คน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ จำนวน ... คน คิดเป็นร้อยละ ...  

 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการสำรวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร โดยมีค่าคะแนน เฉลี่ย 
......... จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ โดยมี
ค่าคะแนน เฉลี่ย ......... จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้   
จำนวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ดำเนินการผ่าน   

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้   
หลักสูตร...................................................... มีการดำเนินงานร้อยละ........ ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุ
ไว ้มีค่าคะแนนเท่ากับ ................ 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 100    
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สรุปผลการประเมินตนเอง  
องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร ระดับ ….. ...... คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ ….. ...... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ ….. ...... คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ระดับ ….. ...... คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 5 ...... คะแนน 
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

       
       
       

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปดิสอนในปีการศึกษา  
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ดำเนินการ 

     
     
     

 
รายวิชาที่สอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

      
      
      

 
คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

      
      
      
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

นำมาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา 

นำมาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา 
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ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes : PLO) 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู ้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

  

อ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี ❑ ไม่มี ❑ 
จำนวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จดัหรือเขา้ร่วม 

จำนวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับ อาจารย ์
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
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หมวดที ่5 การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสตูร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
   
   
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1     สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

ผลการดำเนินงาน  อธิบายกระบวนการในการดำเนนิงาน การนำกระบวนการสู่การปฏิบัต ิ การประเมิน
กระบวนการ และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

6.1.1 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

6.1.2 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………....……………………… 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ระดับ ….. ...... คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 6 ...... คะแนน 

หน้าที่ 181



 

หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้

ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
การนำไปดำเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
   
   
   
 

สรุปการประเมินหลักสตูร 
การประเมินจากผูท้ี่สำเร็จการศึกษา  (รายงานตามปทีี่สำรวจ) วันที่สำรวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 
การประเมินจากผู้มสี่วนเก่ียวขอ้ง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
 

7.1 การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 
7.2 การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบตอ่หลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
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หมวดที ่8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความสำเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่

สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 
    
    
    
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

4. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จำนวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
 ………………………………………………………….………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..…………..………… 
5. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

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

6. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

………………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………..………… 
  4. แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปี ................. 

ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดวา่จะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 
ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน/ไม่ผา่น 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ระดับ 
4.65 

 
  

 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑติปริญญาตรี
ที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 
96.10 

 
  

 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับ การตีพมิพ์และหรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 50 

 

  
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 
100 

 

  
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3    
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพฒันา
นักศึกษา 

ระดับ 3 
   

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 3    
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 3    
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 3.51 

คะแนน 
   

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
 

  
 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำ     
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

หลักสูตรที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ  
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจำหลักสูตร 
  

  
 

4.2.4  จำนวนบทความของอาจารย์
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจำนวนอาจารยป์ระจำหลักสตูร  

  

   

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     
องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3    

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3    

ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน ระดับ 3    
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 
100 

   

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่วางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสตูร 

ร้อยละ ….    

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ 
มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ดำเนินการ    

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา ให้ครบ
ทุกรายวิชา 

ดำเนินการ    

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดำเนนิการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ดำเนินการ    

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังปีการศึกษา 

ดำเนินการ    

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 

ดำเนินการ    
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรยีนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

ดำเนินการ    

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการ
ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียน
การสอน 

ดำเนินการ    

9. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ดำเนินการ    

10. จำนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

ร้อยละ…    

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับ….    

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

ระดับ…..    

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3    

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ …. คะแนน 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 - - 
2.1,2.2 
(…….) 

  

3 3 
3.1,3.2,3.3 

(…….) 
- -   

4 3 
4.1,4.2,4.3 

(…….) 
- -   

5 4 
5.1 

(…….) 
5.2,5.3,5.4 

(…….) 
-   

6 1 - 
6.1 

(…….) 
-   

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริม 
และจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง 

 
 

 
 

 

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง 

 
 
 

 

 

 
 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง 

 
 
 

 

 

 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง 

 
 
 

 

 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง 
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ภาคผนวก 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set 

ลำดับ รายการ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา   คน   
2 จำนวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด   คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑติ   คะแนน   

4 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน   ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดบัปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑติทีไ่ด้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จำนวนบัณฑิตทีไ่ด้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี   คน   

6 จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด   คน   

7 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เทียบคะแนนเต็ม 5 

  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

9 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาโท) 

10 จำนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ชิ้น   

11 จำนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

12 จำนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

13 จำนวนวารสารทางวิชาการทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนำเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิ้น   

14 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

15 จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

16 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดบัชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

17 จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

18 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดบัชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

19 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดสทิธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

20 ผลรวมค่านำ้หนักผลงานวิชาการ   น้ำหนัก   
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ลำดับ รายการ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปรญิญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 
ชิ้น   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) 
 

ชิ้น   

23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.) 
 

ชิ้น   

24 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

 
ชิ้น   

25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

 
ชิ้น   

26 ผลรวมค่านำ้หนักงานสรา้งสรรค์ 
 

น้ำหนัก   

27 ผลรวมค่านำ้หนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
 

น้ำหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

28 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาเอก) 

29 บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

30 บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

31 บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

32 ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร (0.40)   ชิ้น   

33 บทความวิจยัที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2 (0.60) 

  
 

  

34 บทความวิจยัที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เปน็ที่ยอมรับระดบัสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

36 บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

37 ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร (1.00)   ชิ้น   

38 ผลรวมค่านำ้หนักผลงานวิชาการ    น้ำหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปรญิญาเอก) 

39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   ชิ้น   
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ลำดับ รายการ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)   ชิ้น   

42 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ชิ้น   

43 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00) 

  ชิ้น   

44 ผลรวมค่านำ้หนักผลงานวิชาการ    น้ำหนัก   

45 ผลรวมค่านำ้หนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ำหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก   คน   

47 จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตรทั้งหมด   คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก   ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเทียบ 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  คะแนน   

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

50 จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ   คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวชิาการ   ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวชิาการ 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

  คะแนน   

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร  
 

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จำนวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

54 จำนวนบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจาก
การประชุมวชิาการระดบัชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

55 จำนวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

56 จำนวนบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจาก
การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

57 จำนวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

หน้าที่ 194



 

ลำดับ รายการ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

58 จำนวนบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล แต่สถาบนันำเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

59 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

60 จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

61 จำนวนบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

62 จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เปน็ที่ยอมรับในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

63 จำนวนบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
อยู่ในฐานข้อมูลที่เปน็ที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

64 จำนวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

65 จำนวนบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

66 จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

67 จำนวนบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

68 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดสทิธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

69 จำนวนผลงานวิชาการรับใชส้ังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (1.00) 

  ชิ้น   

70 จำนวนผลงานวิจัยที่หนว่ยงานหรือองค์กรระดับชาตวิ่าจา้งให้ดำเนินการ 
(1.00) 

  ชิ้น   

71 จำนวนผลงานค้นพบพันธุพ์ืช พนัธุ์สัตว์ ที่คน้พบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

  ชิ้น   

72 จำนวนตำราที่ผา่นการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   

73 จำนวนหนังสือทีผ่่านการประเมนิตำแหน่งทางวชิาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   

74 จำนวนตำราที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการแตไ่ม่ไดน้ำมาขอรับการประเมินตำแหนง่ทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

75 จำนวนหนังสือทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิตำแหน่ง
ทางวชิาการแตไ่ม่ไดน้ำมาขอรับการประเมินตำแหนง่ทางวิชาการ 
(1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมค่านำ้หนักผลงานวิชาการ   น้ำหนัก   
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ลำดับ รายการ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
  ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   

80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ชิ้น   

81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

  ชิ้น   

82 ผลรวมค่านำ้หนักงานสรา้งสรรค์    น้ำหนัก   

83 ผลรวมค่านำ้หนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ำหนัก   

 4.2.4 จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาตหิรือ
นานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูร 

84 จำนวนบทความของอาจารยป์ระจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบัการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ชิ้น   

85 จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตร   คน   

86 จำนวนบทความทีไ่ด้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร   ชิ้น/คน   
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดำเนนิการจริง 
  1. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวโดยไมไ่ด้ประจำหลักสูตรอ่ืนๆ อีก  
  2. มีประสบการณ์ผลงานวจิัย  
        (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน  ปีที่พิมพ์และแหล่งตพีิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
 อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 1  
  1……………………………………………………………………… 
  2.……………………………………………………………………… 
 อาจารย์คนประจำหลักสูตรที่ 2 

1……………………………………………………………………… 
  2.……………………………………………………………………… 

อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 3 
1……………………………………………………………………… 

  2.……………………………………………………………………… 
อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 4 

1……………………………………………………………………… 
  2.……………………………………………………………………… 

  อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 5  
1……………………………………………………………………… 

  2.……………………………………………………………………… 
 
  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
          โดยมีนักศึกษาอยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จำนวนทั้งสิ้น........คน  
         (ระบุชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ / ค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
   
   
   
   
   

 
อาจารย์ประจำหลักสตูร 
อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 1  : 
________________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 
_______________________________________ 
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อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 2  : 
________________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 
_______________________________________ 
อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 3  : 
_______________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 
_______________________________________ 
อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 4  : 
_______________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 
_______________________________________ 
อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ 5  : 
_______________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 
_______________________________________ 
 

ผู้บังคับบญัชา 
เห็นชอบโดย : _____________________________________(หัวหน้าภาควิชา) (ถา้มี) 
ลายเซ็น : _____________________________________ วันที่รายงาน : 
__________________________________ 
เห็นชอบโดย : _____________________________________(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)  
ลายเซ็น : _____________________________________ วันที่รายงาน : 
__________________________________ 
เห็นชอบโดย : _____________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : _____________________________________ วันที่รายงาน : 
__________________________________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 

5. สำเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
6. วิธีการให้คะแนนตามกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมนิ 
7. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปทีี่ประเมนิ 
8. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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FM-QA-05 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน 
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหน่วยงาน
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ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564  
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564  ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 

  

 
หน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

องค์ประกอบ รหัส ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

P= บรรลุ 
O= ไม่บรรลุ 

คะแนนที่ได้ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
ตัวหาร (% สัดส่วน) 

1. การผลติบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม  คะแนน 3.10       
1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก  ร้อยละ ≥40         
1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ ≥30         

1.4 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการบริการแก่
ผู้เรยีน 

ข้อ 6         

2. การวิจัย 
 
  
  
  

2.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ จำนวนเงิน (บาท)   
 

  
- กลุ่มวิทยาศาสตรฯ์ ≥60,000         
- กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ≥50,000         
- กลุ่มมนุษยศาสตร ์ ≥25,000         

2.2 
 
  

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย  
  
  
  

ร้อยละ         
- กลุ่มวิทยาศาสตรฯ์ 30         
- กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 30         
- กลุ่มมนุษยศาสตร ์ 20         

 2.3 การวิจัยและนวัตกรรม ข้อ 7     
3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  ข้อ 5       
4. การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1 ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

ข้อ 6       
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5. การบริหารจัดการ 5.1 
 
 
 
 
 
  

การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุม่สถาบัน และอัตลกัษณ์ของคณะ 

ข้อ 7       

 - การบริหารแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน และแผนปฏิบตัิการประจำปี 

    

 - การดำเนินการวเิคราะห์ข้อมูลทางการเงิน     
 - การบริหารแผนบริหารความเสีย่ง     
 - บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนนิงานอย่าง
ชัดเจน 

    

 - การดำเนินงานการจดัการความรู้     
 - ดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

    

 - การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

    

5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร  ข้อ 6       
คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ       
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FM-QA-06 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan)  

ระดับหน่วยงาน 
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แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 

 

 
  

หน่วยงาน  .................................................................................................. 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564       ภาคการศึกษาท่ี 2/2564    

โครงการ 
  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

เอกสารหลักฐาน 
อ้างอิง 

  
คำอธิบายผลการ

ดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

 
            

 
            

 
            

 
            

 
 
ผู้รายงาน : ………………………………………………………….                      ผู้ตรวจสอบรายงาน : ……………………………….. 

ตำแหน่ง  : ……………………………………………………………                      ตำแหน่ง  : ………………………………………………..                                           
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FM-QA-07 แบบฟอร์มการเขียนรายงาน 
การประเมินตนเอง ระดับหน่วยงาน 
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รายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

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

( ชื่อหน่วยงาน ) 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประจำปีการศึกษา 2564  
( 1 กรกฎาคม 2564 ถงึ 30 มิถุนายน 2565 ) 
รายงาน ณ  วันที่ .... เดือน ......... พ.ศ. 2565 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 

 คณะ/วิทยาลัย………………. ได้พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาใหม่ เพื่อให้มี เอกลักษณ์ที่ โดดเด่น และมุ่งตอบสนองตามการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และตาม
สภาพแวดล้อมความเจริญก้าวหน้าทั้งทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ 
อีกทั้งคณะ/วิทยาลัย..................มีความจำเป็นที่เป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล และเพื่อให้การจัดการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย...............มีคุณภาพได้
มาตรฐานตามที่กำหนด เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่
กำหนด เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษา คณะ/วิทยาลัย.... มีได้ดำเนินการตามพันธกิจของคณะ/
วิทยาลัย ได้แก่ ...................................................................... โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย จำนวน .... 
ด้าน ได้แก่ ......................................................... 

 จากการดำเนินงานของคณะ/วิทยาลัย..................... ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถสรุปผลการประเมิน
ตนเองตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังตารางที่ 1  
ตาราง 1 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับคณะ/วิทยาลัย 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50   การดำเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50   การดำเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00   การดำเนินงานระดับดีมาก 

1 4 1.2,1.3 
(...) 

1.4 
(...) 

1.1 
(...) 

… ….. 

2 3 2.1 
(...) 

2.3 
(...) 

2.2 
(...) 

… ….. 

3 1 - 3.1 
(...) 

- … ….. 

4 1 - 4.1 
(...) 

- … ….. 

5 2 - 5.1,5.2 
(...) 

- … ….. 

ค่าเฉลี่ย … … … … ….. 
ผลการประเมิน ... ... ... … ..... 

 จากตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 
2564 พบว่า ผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ ในภาพรวมทั้ง 
11 ตัวบ่งชี้  คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ..... คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ..... จำแนกตามปัจจัย นำเข้า ( Input) 
กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) ได้ดังนี้ 
  ปัจจัยนำเข้า (Input)  คะแนนเฉลี่ย ...... ระดับคุณภาพ ...... 
  ปัจจัยกระบวนการ (Process) คะแนนเฉลี่ย ...... ระดับคุณภาพ ...... 
  ปัจจัยผลลัพธ์ (Output)  คะแนนเฉลี่ย ...... ระดับคุณภาพ ...... 
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 ทั้งนี้คณะ/วิทยาลัย........ ได้วิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนา จากทุกองค์ประกอบสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำปีการศึกษา 2564 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียด ดังนี้ 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ตามองค์ประกอบ 
 จุดเด่น 
 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
แนวทางเสริมจุดเด่น  
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
จุดที่ควรพัฒนา  
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา  
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 
ลงชื่อ........................................ 

                                                                                          (……………………………………...)  
                คณบดี.......................... 

                    ( วัน/เดือน/ปี ) 
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คำนำ 
 

หน่วยงาน........................... จดัทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อ
วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 
2564 – 30 มิถุนายน 2565) ภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ โดยการรวบรวม
และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 
2564 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ฉบับนี้ จะสะท้อนผลการ
ดำเนินงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา เพื่อเป็นโอกาสให้หน่วยงาน...................นำไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต รวมทั้งเป็นการให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงาน.......................... 

 ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและมีความ
มุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน..............................................สำเร็จไปได้ด้วยดี 

 
 

ลงชื่อ........................................                                                                                                    
(…………………….………………...)  

                      ( วัน/เดือน/ป ี) 
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สารบัญ 
 

  เรื่อง หน้า 
 บทสรุปผูบ้ริหาร  
 คำนำ  
 สารบัญ  

ส่วนที ่1 บริบทหน่วยงาน ............................................................................................  
  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ...........................................  
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์......  
  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร....................................................  
  รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจำหน่วยงานชุดปัจจุบัน..........  
  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน.....................................................................   
  จำนวนนักศึกษาปัจจบุัน..................................................................................   
  จำนวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ……………………………………………  
  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณและอาคารสถานที่............................   
  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของหน่วยงาน........................................  

ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/ผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2563............................................ 

 

ส่วนที ่ 3 ผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.........  
ส่วนที ่ 4 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา……………………………………………………………….. 
 

 องค์ประกอบที่  1  การผลิตบณัฑิต……………………………….………………..……  
  ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม..........................................  
  ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารยป์ระจำคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก..................................  
  ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารยป์ระจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวชิาการ...........................  
  ตัวบ่งชี้ 1.4 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการบริการแก่ผู้เรียน…………..........  
 องค์ประกอบที่  2  การวิจัย……………………………………….……..………………..  
 ตัวบ่งชี้ 2.1 เงินสนับสนนุงานวจิัยและงานสรา้งสรรค์  
  ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย..............................  
  ตัวบ่งชี้ 2.3 การวิจัยและนวัตกรรม.................................................................  
 องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ…………………………………………….…..  
  ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวชิาการแก่สังคม..........................................................  
 องค์ประกอบที่  4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม…………………………...  
  ตัวบ่งชี้ 4.1 ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของคณะ.................  
 องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ.......................................................  
  ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม

สถาบัน และอัตลักษณ์ของคณะ.............................................................. 
 

  ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ.......................  
ส่วนที่ 5 รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา...............................  

  รายงานการกำกับมาตรฐาน....................................................................   
  การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา.......................  

หน้าที่ 209



 

 

  เรื่อง หน้า 
  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา.......................................................................  
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1..............  
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 2.............  
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 3.............  
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 4.............  
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 5.............  

ส่วนที ่ 6 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ..................................................   
 ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ..............  
 ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ..............................  

ส่วนที ่7 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data set) ประจำปีการศึกษา 2564............................  
 ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร........  
 ภาคผนวก ข คำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดบัคณะ/วิทยาลยั......  
 ภาคผนวก ค ประมวลภาพกิจกรรม.....................................................................  
 ผู้จัดทำรายงาน....................................................................................................  
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ส่วนที่ 1 
บริบทหน่วยงาน 

 
 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค ์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจำหน่วยงานชุดปัจจบุัน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
1.6 จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.7 จำนวนอาจารย์และบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
1.9 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/ 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 

 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 

กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 

    

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 
 
 
 

    

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 
 
 

    

องค์ประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 

    

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 
 
 

    

รวม     
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ส่วนที่ 3 
ผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
ผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลปี 2564 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนน 
ยุทธศาสตร์ที่..................................................................................................................................... 
เป้าประสงค์……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      
      
      
      
ยุทธศาสตร์ที่ .................................................................................................................................... 
เป้าประสงค์………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      
      
      
      
ยุทธศาสตร์ที่ .................................................................................................................................... 
เป้าประสงค์…………………………………………………………………………………………………………………………….... 
      
      
      
      
ยุทธศาสตร์ที่ .................................................................................................................................... 
เป้าประสงค์…………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจำปีการศึกษา 2565 

 
 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการ
ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัจจัยนำเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ประกอบด้วยการมี
อาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย
หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 ตัวบ่งชี้ จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการบริการแก่ผู้เรียน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

การคิดรอบปี : รอบปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการดำเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ  ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต ในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 

การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการคำนวณ 
คะแนนที่ได้  = 
 
 
หมายเหตุ :  

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้น มาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน  

คำอธิบายเพ่ิมเติม : 
1. ในการคำนวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอ่ืนที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องนำมาคำนวณทั้งตัวตั้งตัวหาร 

 2. ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดดำเนินการแล้วแต่ยังมีนักศึกษาคง
ค้างอยู่) ให้นำมาคำนวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องเท่านั้น 

ผลการดำเนินงาน  

สาขาวิชา 

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด

โดย สกอ.  
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนนประเมินของหลักสูตร 

1. สาขาวิชา   
2. สาขาวิชา   
3. สาขาวิชา   

ผลรวม   

รายงานผลการดำเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….………………......... 

รายการหลักฐาน 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ
3.10 คะแนน    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การคิดรอบปี : รอบปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความ  สามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
40 ขึ้นไป 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด้ = 
 
หมายเหตุ  

 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่
มีอาจารย์ประจำ/นักวิจัยบรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำ/นักวิจัย ดังนี้ 
  การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทำงานสำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่
ในปีที่ประเมิน  
  9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนำมานับได้ 

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 ดังตาราง 

หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา อาจารย์ประจำ

ทั้งหมด 
คิดเป็น 
(ร้อยละ) ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

....ระบุชื่อหน่วยงาน......      
รวมท้ังหมด      

 
จำนวนอาจารยป์ระจำคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 จำนวนอาจารยป์ระจำคณะทั้งหมด 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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..ระบุชื่อหน่วยงาน... ได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท 
และปริญญาตรี ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 ดังตาราง 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
2564 

ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ รวม 
1. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก      
2. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาโท      
3. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตร ี      
4. จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ      
5. คิดเป็นร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปรญิญาเอก    

การคำนวณผลการดำเนินการ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 

จำนวนอาจารยป์ระจำที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก (.....) 
x 100 

            จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมด (........) 
    = ......... 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก (.......) 
x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (40) 
    = ………. 

รายงานผลการดำเนินงาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………..……….…………………………………………….……………… 

รายการหลักฐาน 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ
ร้อยละ 40    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 : อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

การคิดรอบปี : รอบปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง   
0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันอุดมศึกษากลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community) 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
รวมกันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้  =  
 
 
หมายเหตุ :  

1. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจำ/นักวิจัยบรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำ/นักวิจัย ดังนี้ 
  การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทำงานสำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่
ในปีที่ประเมิน  
  9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนำมานับได้ 

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ดังตาราง 

หน่วยงาน 
ตำแหน่งทางวิชาการ รวมตำแหน่ง

วิชาการ 
อาจารย์
ประจำ
ทั้งหมด 

คิดเป็น 
(ร้อยละ) อ. ผศ. รศ. ศ. 

....ระบุชื่อหน่วยงาน......        
รวมท้ังหมด        

 

 
จำนวนอาจารยป์ระจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 จำนวนอาจารยป์ระจำคณะทั้งหมด 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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 ..ระบุชื่อหน่วยงาน... ได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่าง
ปีการศึกษา 2562 - 2564 ดังตาราง 

รายละเอียด 
จำนวนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 

2562 2563 
2564 

ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ รวม 
1. จำนวนอาจารย์ประจำที่มตีำแหน่งศาสตราจารย ์      
2. จำนวนอาจารย์ประจำที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย ์      
3. จำนวนอาจารย์ประจำที่มตีำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์      
4. จำนวนอาจารย์ประจำที่มตีำแหน่งอาจารย ์      
5. รวมอาจารย์ประจำท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ      
6. รวมอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ    
7. คิดเป็นร้อยละของจำนวนอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ    

การคำนวณผลการดำเนินการ 
คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 

จำนวนอาจารยป์ระจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (………) 
x 100 

จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมด (………) 
     = ….... 

แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนทีไ่ด้ เท่ากับ  
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (……..) 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (60) 

     = …..… 

รายงานผลการดำเนินงาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

รายการหลักฐาน 
1. ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ
ร้อยละ 30    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการบริการแก่ผู้เรียน 

การคิดรอบปี : รอบปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพึงกำหนดนโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิต/การ
พัฒนาผู้เรียนให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศ ตาม
ระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ให้รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย กำหนดนโยบายการ
จัดบริการหลักสูตรด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งแบบให้ปริญญากับแบบไม่ให้ปริญญา เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้
และการศึกษาตลอดชีวิตของผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือหลักสูตร
ระยะสั้น ที่มีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบบูรณาการซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
และนำไปประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทจริงได้ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

รายงานผลการดำเนินงาน  
รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ผสมผสาน 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ตลอดจน

องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 มีการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 มีการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้เรียน 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 มีหลักสูตรนานาชาติ หรือรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศและ/หรือมี

ผู้สอนชาวต่างชาติ หรือส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนานาชาติหรือสหกิจ
ศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในองค์กรที่เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ
6 ข้อ    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 1  
จุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  
3. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  
3. 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
1.  
2.  
3. 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเร่ืองการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อม
ของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น 
จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดำเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพตามจุดเน้น
เฉพาะของแต่ละสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์การวิจัยจะประสบความสำเร็จ และ
เกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัยมีระบ บและกลไก
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง
โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบันและ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มี
ประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 ตัวบ่งชี้ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การวิจัยและนวัตกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

การคิดรอบปี : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
สถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่
แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน : 
 โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 

สูตรการคำนวณ : 
1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวน

อาจารย์ประจำและนักวิจัย 
 

จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ =  
 

2. แปลงจำนวนเงนิที่คำนวณได้
ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด้  =  
 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

หมายเหตุ : 
1. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 

ในกรณีที่มีอาจารย์ประจำ/นักวิจัยบรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำ/นักวิจัย ดังนี้ 

 
จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

 จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวจิัย 

 
จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

X 5 จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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  การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทำงานสำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่
ในปีที่ประเมิน 
  9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนำมานับได้ 

2. ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่
จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่ง
เงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย์ประจำหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ดำเนินการ 

คำอธิบายเพ่ิมเติม : 
  1. ในการคิดคะแนนระดับคณะ ให้คิดแยกกลุ่มสาขาก่อนแล้วนำมาคำนวณเป็นคะแนนเฉลี่ย 
  2. กรณีการคิดคะแนนระดับสถาบัน ให้รวมคะแนนของทุกคณะหารด้วยจำนวนคณะ 

ข้อมูลพื้นฐานระดับคณะวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา 

จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภายนอกสถาบัน ภายในสถาบัน 
แหล่งทุนภายนอก งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ    

ภาพรวมระดับคณะวิชา    

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่มสาขาวิชา 

จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

รวม
เป็นเงิน 

จำนวนอาจารย์ประจำ 

รวมอาจารย์
ประจำท้ังหมด 

ภายนอกสถาบัน ภายในสถาบัน 
ปฏิบัต ิ
งานจริง 

ลาศึกษาต่อ 
แหล่งทุนภายนอก 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงิน
รายได้ 

1. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

       

2. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

       

3. วิทยาศาสตรส์ุขภาพ        
รวมท้ังหมด        
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ผลการดำเนินงาน 

กลุ่มสาขาวิชา 
จำนวนเงินสนับสนนุ

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

จำนวนอาจารย์
ประจำท่ีปฏิบัติงาน

จริง 
เฉลี่ยต่อคน 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์     
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     
3. วิทยาศาสตรส์ุขภาพ     

คะแนนเฉลี่ย  
คำนวณผลการดำเนินงาน 

1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวน
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 
 

จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ =  
 

= 
2. แปลงจำนวนเงนิที่คำนวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนทีไ่ด้  =  

 
= 

รายการหลักฐาน 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 
กลุ่มวิทย์ 60,000 บาท 

กลุ่มวิทย์ฯ สุขภาพ 50,000 บาท 
กลุ่มมนุษยฯ์ 25,000 บาท 

  
 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก (……….) 
จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวจิัย (……….) 

 
จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก (……….) 

X 5 จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (……….)  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

การคิดรอบปี : รอบปีปฏิทิน 2564 (1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริม
ให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่าน
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำราหรือ
หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผา่นการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการ
คิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยเป็น

คะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2   
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ และนักวิจัยที่
กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ และนักวิจัยที่
กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ และนักวิจัยที่
กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
สูตรการคำนวณ : 

1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตามสูตร 
 
 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด้  =  
 
 
 

 
 

 
ผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจำและนักวิจัย 

X 100 จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวจิัยทั้งหมด 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

X 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชมุวิชาการต้องส่งเปน็ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ต้องมีหน่วยงานจากในประเทศหรือต่างประเทศเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 5 หน่วยงาน/ประเทศ และมีหน่วยงานจากในประเทศหรือต่างประเทศที่ร่วมจัดไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยงาน/ประเทศ 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ค่าน้ำหนัก(1) ข้อมูลพ้ืนฐาน(2) 
ปีปฏิทิน 2564 

ผลงาน
(2) 

ผลถ่วงน้ำหนัก 
(1X2) 

ระดับคุณภาพงานวิจัย   
0.20 

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ 

  

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

  

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

  

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ 
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

  

- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ   

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   

- ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

  

- ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

  

รวมคุณภาพงานวิจัย   
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค ์   

0.20 
 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

  

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ   

รวมผลงานสร้างสรรค ์   
ผลรวมถ่วงน้ำหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
จำนวนอาจารย์ประจำ  
จำนวนนักวิจัยประจำท้ังหมด  
รวมจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำท้ังหมด  

หน้าที่ 230



 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานกลุ่มสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาขาวิชา ผลรวมถ่วงน้ำหนัก อาจารย์ประจำ ร้อยละผลงาน คะแนน 

1. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

    

2. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

    

3. วิทยาศาสตรส์ุขภาพ     
คะแนนเฉลี่ยระดับคณะ  

การคำนวณผลการดำเนินงาน 
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตามสูตร 

 

= 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนทีไ่ด้  =  

 
 

 

= 

รายการหลักฐาน 
1. ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 
กลุ่มวิทย์ฯ ร้อยละ 30 

กลุ่มวิทย์ฯ สุขภาพ ร้อยละ 30 
กลุ่มมนุษยฯ์ ร้อยละ 20 

  
 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 

 
ผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจำและนักวิจัย (……….) 

X 100 จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวจิัยทั้งหมด (……….) 

ร้อยละของผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (……….) 

X 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (……….) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : การวิจัยและนวัตกรรม 

การคิดรอบปี : รอบปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 

ด้านมาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้สถาบันอุดมศึกษาพึงกำหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้น
และอัตลักษณ์ของประเภทของสถาบัน และตามความได้ เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ ของสถาบัน 
สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางสังคม 
กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ตลอดจนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยผ่านการวิจัย การผลิต
บัณฑิต และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันและ
สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางสังคม ตลอดจน
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจำเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและของ
ประเทศ โดยยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก สถาบันอุดมศึกษากำกับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการวิจัยและ
นวัตกรรมทุกระดับที่ เกี่ยวข้องของสถาบัน และการประเมินผลกระทบของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 

รายงานผลการดำเนินงาน 
รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 มีระบบบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 
ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรม 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 มีการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุนวิจัย การจัดสรรงบประมาณ ในการสร้าง

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 มีการบูรณาการด้านการวิจัยกับการเรียนการสอน 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 มีการส่งเสริมการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัย สู่การยกระดับคุณภาพวารสารในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ ของคณะ/สถาบัน 
ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 มีการสนับสนุนและสงเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค สามารถนํามาใช
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รายงานผลการดำเนินงาน 
ประโยชนตอสังคมหรือเชิงพาณิชย 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 มีผลลัพธ์จากงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 
7 ข้อ    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 2 
จุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  
3. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  
3. 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
1.  
2.  
3. 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญการ
ให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมโดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่นการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้
คำปรึกษา ให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามต่าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมการ 
ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมแล้วสถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็น
แหล่งงานของนักศึกษา และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 ตัวบ่งชี้ จำนวน  1  ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

การคิดรอบปี : รอบปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนำไปสู่การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติดูแลให้มีการประกันคุณภาพการวิจัย
และนวัตกรรมทุกระดับที่เกี่ยวข้องของสถาบัน และการประเมินผลกระทบของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

รายงานผลการดำเนินงาน 
รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ช้อ 1 มีแผนงานบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และการใช้ประโยชน์ ที่
สามารถสร้างคุณค่า หรือมูลค่า 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กร

ภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ 
ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 มีการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ดำเนินการตามแผนการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือสังคมที่กำหนดไว้ โดย

ร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน 
ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 มีผลลัพธ์การบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎที่ตอบสนองและสร้าง

ประโยชน์ แก่พ้ืนท่ี/ชุมชน/หน่วยงานเป้าหมาย และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 
5 ข้อ    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 3 
จุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  
3. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  
3. 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
1.  
2.  
3. 
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องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู  อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

ตัวบ่งชี้ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของคณะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของคณะ 

การคิดรอบปี : รอบปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการความรู้ การวิจัย หรือ
การบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์
ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

รายงานผลการดำเนินงาน 
รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดทำแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีหลักสูตรหรือรายวิชาบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็น

ไทย และ/หรือความเป็นวังสวนสุนันทา 
ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมของผู้เรียน 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 กำกับ ติดตาม ประเมินความสำเร็จ และปรับปรุงแผนงานหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม      
ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 
6 ข้อ    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 4 
จุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  
3. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  
3. 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
1.  
2.  
3. 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับดูแล
การทำงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น การ
วางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้และการจัดการฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ 
เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตลอดจนการส่งเสริมให้นำ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินงานให้มีความคล่องตัวในทุกพันธกิจ มีการจัดระบบรวบรวม วิเคราะห์ และ
จัดการข้อมูลที่เหมาะสมในทุกระดับและทุกส่วนงาน เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินงาน การวัดวิเคราะห์ผลลัพธ์ 
ตลอดจนการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน  
 ตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และอัต
ลักษณ์ของคณะ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และอัตลักษณ์ของคณะ 

การคิดรอบปี : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 256) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องดำเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น 
คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
กลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง การประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกช่วงเวลา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 

รายงานผลการดำเนินงาน 
รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 การบริหารแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี 
ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 การบริหารแผนบริหารความเสี่ยง 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่าง

ชัดเจน 
ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 การดำเนินการจัดการความรู้ 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 ดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  

หมายเหตุ : เขียนให้แสดงถงึขัน้ตอนและกระบวนการ PDCA  
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 
7 ข้อ    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

การคิดรอบปี : รอบปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 

อธิบายตัวบ่งชี้ 
 บทบาทหน้าที่ของคณะในการกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการดำเนินการตั้งแต่การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินจะ
มุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่ง เสริม สนับสนุน กำกับ
ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5  ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

รายงานผลการดำเนินงาน 
รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 การกำกับติดตามการดำเนินงานการประกันคณุภาพหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 การจัดสรรทรัพยากร 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 การประเมินคุณภาพหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 การปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 ผลการกำกับมาตรฐานหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน  
รายการหลักฐาน  

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 
6 ข้อ    

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 5 
จุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  
2.  
3. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  
3. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  
3. 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
1.  
2.  
3. 
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ส่วนที่ 5 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 

ส่วนที่ 1 รายงานการกำกับมาตรฐาน : 
คำอธิบาย มีผลการดำเนินการด้านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) ของแต่ละหลักสตูรใน
สถาบันอุดมศึกษา 
       - ผ่านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) จำนวน ..... หลักสูตร 
       - ไม่ ผ่ าน ก ารก ำกั บ ม าต รฐาน  (อ งค์ ป ระกอบ ที่  1 ) จ ำน วน  ..... ห ลั กสู ต ร คิ ด เป็ น ร้อยละ  .....  
ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมด 

ส่วนที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา : ให้ระบุว่าสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพอย่างไรที่ทำให้
บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง โดยแนบรายงานการประเมินตนเองที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันด้วย 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 2) ให้ระบุผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยระบุตามตัวบ่งชี้ที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดในมาตรฐานแต่ละด้าน
เหล่านั้น โดยให้แนบเอกสาร / หลักฐานอ้างอิงประกอบ 

รายงานผลการดำเนินงานฯ 
มาตรฐานที ่1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

เกณฑ ์  (1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมา
อาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 (1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณา
การศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับ
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
 (1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้
คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข
อย่างยั่งยืนท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
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รายงานผลการดำเนินงานฯ 
ผลการดำเนินงานฯ  
เอกสารหลักฐาน  

มาตรฐานที ่2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
เกณฑ ์ สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์

นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือ
สิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และ
ประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้าง
คุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 

ผลการดำเนินงานฯ  
เอกสารหลักฐาน  

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
เกณฑ ์ สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเช่ียวชาญและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของ
การบริการวิชาการนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ผลการดำเนินงานฯ  
เอกสารหลักฐาน  

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
เกณฑ ์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นส่ วนหนึ่ งในพันธกิจสาคัญของการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนา
ไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของ
ประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่าง
ยั่ง 

ผลการดำเนินงานฯ  
เอกสารหลักฐาน  

มาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ 
เกณฑ ์ (5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบ

บูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการที่
หลากหลายของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

(5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา 
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
คำนึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้  

(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
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รายงานผลการดำเนินงานฯ 
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และมีการกากับให้การจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสอดคล้ องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานอื่นๆ ที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

ผลการดำเนินงานฯ  
เอกสารหลักฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 250



 

 

ส่วนที่  6 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 
(=บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนที่ได้ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสตูรโดยรวม 

3.10 คะแนน     
  

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่
มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 40     
  

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 30     
  

ตัวบ่งช้ี 1.4 การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และการบริการแก่ผูเ้รียน 

6 ข้อ    

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ี 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์

กลุ่มวิทย์ 60,000 บาท 
กลุ่มวิทย์ฯ สุขภาพ 50,000 บาท 

กลุ่มมนุษยฯ์ 25,000 บาท 

    
  

ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 

กลุ่มวิทย์ฯ ร้อยละ 30 
กลุ่มวิทย์ฯ สุขภาพ ร้อยละ 30 

กลุ่มมนุษยฯ์ ร้อยละ 20 

    

  

ตัวบ่งช้ี 2.3 การวิจัยและนวัตกรรม 7 ข้อ     
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

5 ข้อ    

องคประกอบท่ี 4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ี 4.1 ศิลปวัฒนธรรม ความ
เป็นไทย และเอกลักษณ์ของคณะ 

6 ข้อ    

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อ
การกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

7 ข้อ    

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบกำกับการ
ประกันคณุภาพหลักสตูรและคณะ 

6 ข้อ    

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ     
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ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 
ประกอบท่ี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01–1.50 ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 
1.51–2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 ระดับพอใช ้
3.51–4.50 ระดับด ี
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 4 
1.2 , 1.3  
(..........) 

1.4 
(..........) 

1.1 
(..........) 

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

2 3 
2.1 

(..........) 
2.3 

(..........) 
2.2 

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

3 1 
- 3.1 

(..........) 
- 

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

4 1 
- 4.1 

(..........) 
- 

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

5 2 
- 5.1 , 5.2 

(..........) 
- 

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

รวม 11 3 6 2 .............  
คะแนนเฉลี่ย ............. ............. ............. ...............  

ผลการประเมิน     
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ส่วนที่  7 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจำปกีารศึกษา 2564 

 
 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 
1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 

ชุดข้อมูลท่ี 1 
1 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด      - 
2 - ---ระดับปริญญาตรี      - 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต      - 
4 - ---ระดับปริญญาโท      - 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง      - 
6 - ---ระดับปริญญาเอก      - 

ชุดข้อมูลท่ี 2 
7 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการ

สอนนอกสถานท่ีตั้ง 
     - 

8 - ---ระดับปริญญาตรี      - 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต      - 
10 - ---ระดับปริญญาโท      - 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง      - 
12 - ---ระดับปริญญาเอก      - 

ชุดข้อมูลท่ี 3 
13 จำนวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมดทุก

ระดับการศึกษา 
     - 

14 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
ท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 

     - 

15 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
ท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 

     - 

16 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
ท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 

     - 

17 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
ท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 

     - 

18 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
ท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  

     - 

ชุดข้อมูลท่ี 4 
19 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 

     - 

20 - -จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

     - 

21 - -จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

     - 

22 - -จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดท่ี      - 

หน้าที่ 253



 

 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 
1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

23 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 

     - 

24 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มี
ตำแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา
ตร ีหรือเทียบเท่า 

     - 

25 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มี
ตำแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

     - 

26 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มี
ตำแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

     - 

27 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

     - 

28 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
ตร ีหรือเทียบเท่า 

     - 

29 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

     - 

30 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

     - 

31 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่
ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

     - 

32 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
ตร ีหรือเทียบเท่า 

     - 

33 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

     - 

34 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

     - 

35 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 

     - 

36 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
ตร ีหรือเทียบเท่า 

     - 

37 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

     - 

38 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่ง      - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 
1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 

ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

ชุดข้อมูลท่ี 5 
39 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยก

ตามวุฒิการศึกษา 
     - 

40 - - --ระดับปริญญาตรี      - 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต      - 
42 - - --ระดับปริญญาโท      - 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง      - 
44 - - --ระดับปริญญาเอก      - 
45 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
     - 

46 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
ท่ีไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 

     - 

47 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
ท่ีมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

     - 

48 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
ท่ีมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

     - 

49 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
ท่ีมีตำแหน่งศาสตราจารย์  

     - 

ชุดข้อมูลท่ี 6 

50 จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

     - 

51 - - --บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการ 

     - 

52 - - --บทความวิจั ยห รือบทความ
วิชาการฉบับสมบู รณ์ ท่ีตีพิมพ์ ใน
รายงานสืบ เน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

     - 

53 - - --ผลงานท่ีได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตร 

     - 

54 - - --บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

     - 

55 - - --บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

     - 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

     - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 
1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 

ระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร      - 
58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ี

ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

     - 

59 - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 

     - 

60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว ์ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 

     - 

61 - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ี
ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

     - 

62 - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ี
ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการ 

     - 

63 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

     - 

64 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

     - 

65 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ 

     - 

66 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

     - 

67 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

     - 

68 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

     - 

69 - - -จำนวนบทความของอาจารย์
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับ
การอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

     - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 
1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 

ชุดข้อมูลท่ี 7 
70 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ทั้งหมด 
     - 

71 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ
ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 

     - 

72 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้
งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับ
รวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

     - 

73 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ 

     - 

74 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีมีงานทำก่อนเข้าศึกษา 

     - 

75 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมี
กิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจำอยู่
แล้ว 

     - 

76 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

     - 

77 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
อุปสมบท 

     - 

78 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
เกณฑ์ทหาร 

     - 

79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
(ค่าเฉลี่ย) 

     - 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

     - 

ชุดข้อมูลท่ี 8 
81 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษา

และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

     - 

82 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีมี
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ
หน่ึง  

     - 

83 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

     - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 
1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 

84 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2562 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีออกประกาศ 

     - 

85 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตร 

     - 

86 - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

     - 

87 - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2562 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

     - 

88 - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

     - 

89 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร      - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 
1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 

90 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

     - 

91 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน 

     - 

92 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

     - 

93 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

     - 

94 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

     - 

95 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

     - 

96 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ี
เป็นวงรอบประเมิน) 

     - 

ชุดข้อมูลท่ี 9 

97 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษา
และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

     - 

98 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  

     - 

99 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2562 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีออกประกาศ 

     - 

100 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตร 

     - 

101 - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

     - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 
1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

102 - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2562 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

     - 

103 - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

     - 

104 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร      - 
105 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการ

เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

     - 

106 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน 

     - 

107 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

     - 

108 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

     - 

109 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

     - 

110 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

     - 

111 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ี
เป็นวงรอบประเมิน) 

     - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 
1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 

  
 

      

ชุดข้อมูลท่ี 10 

112 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
(FTES) รวมทุกหลักสูตร 

     - 

113 - ---ระดับอนุปริญญา      - 
114 - ---ระดับปริญญาตรี      - 
115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต      - 
116 - ---ระดับปริญญาโท      - 
117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง      - 
118 - ---ระดับปริญญาเอก      - 

ชุดข้อมูลท่ี 11 
119 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 
                      

-  
120 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
      -  

121 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

      -  

122 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

                      -  

123 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 

                      
-  

124 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

      -  

125 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

      -  

126 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

                      -  

127 จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงาน
จริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

     - 

128 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

     - 

129 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

130 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 

131 จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงาน
จริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

     - 

132 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

     - 

133 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

134 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 
1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 

135 จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ       - 
136 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  
     - 

137 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  

     - 

138 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

     - 

139 จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ      - 
140 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี   
     - 

141 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ   

     - 

142 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 

ชุดข้อมูลท่ี 12 
143 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

     - 

144 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

     - 

145 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

146 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 

147 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

     - 

148 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

     - 

149 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

150 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 

151 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร      - 
152 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
     - 

153 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

154 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 

155 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

     - 
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TCI กลุ่มที่ 2 

156 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

     - 

157 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

158 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 

159 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

     - 

160 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

     - 

161 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

162 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 

163 บทความท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2562 

     - 

164 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

     - 

165 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

166 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 

167 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร      - 
168 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
     - 

169 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

170 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 

171 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับ
การประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

     - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 
1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 

ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

172 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

     - 

173 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

174 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 

175 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 

     - 

176 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

     - 

177 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

178 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 

179 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่
ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

     - 

180 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

     - 

181 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

182 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 

183 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ี
ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

     - 

184 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

     - 

185 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

186 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 

187 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ี
ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการ 

     - 

188 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

     - 

189 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

190 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 
1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 

191 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

     - 

192 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

     - 

193 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

194 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

     - 

195 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบัน 

     - 

196 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

     - 

197 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

198 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 

199 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ 

     - 

200 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

     - 

201 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

202 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 

203 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

     - 

204 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

     - 

205 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

206 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 

207 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

     - 

208 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

     - 

209 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

210 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 

211 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่      - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 
1............. 2............. 3............. 4............. 5............. 

ในระดับนานาชาติ 
212 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
     - 

213 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

     - 

214 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     - 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร 
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สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสตูร 
 

หลักสูตร 
 

ผลการดำเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจำปีการศึกษา 2562 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจำปกีารศึกษา 
2563 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจำปีการศึกษา 

2563 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1. …………….…………………….      1. ......ประธานกรรมการ 
2. ..................กรรมการ 
3. ..................กรรมการ 
4. .................เลขานกุาร 

2. ……………….…………………      1. ......ประธานกรรมการ 
2. ..................กรรมการ 
3. ..................กรรมการ 
4. .................เลขานกุาร 

3. ………………………………….      1. ......ประธานกรรมการ 
2. ..................กรรมการ 
3. ..................กรรมการ 
4. .................เลขานกุาร 

4. ...................................      1. ......ประธานกรรมการ 
2. ..................กรรมการ 
3. ..................กรรมการ 
4. .................เลขานกุาร 

5. ...................................      1. ......ประธานกรรมการ 
2. ..................กรรมการ 
3. ..................กรรมการ 
4. .................เลขานกุาร 

ผลรวม 

- ผ่าน................
หลักสูตร 

- ไม่ผ่าน...........
หลักสูตร 

    
คะแนนเฉลี่ยท่ีได้ 

........ 
คะแนน 
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ภาคผนวก ข 
คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหน่วยงาน 
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ภาคผนวก ค 

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหน่วยงาน 
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คณะผู้จัดทำรายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ 
 

1. …………………………………………………………………. คณบด ี
2. …………………………………………………………………. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
3. …………………………………………………………………. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
4. …………………………………………………………………. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ 
5. …………………………………………………………………. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
6. …………………………………………………………………. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
7. …………………………………………………………………. หัวหน้าสำนักงาน 
8. …………………………………………………………………. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
9. …………………………………………………………………. เจ้าหน้าทีป่ระกันคุณภาพ 
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FM-QA-08 แบบฟอร์มรายงานผล 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหน่วยงาน 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

คณะ/วิทยาลัย/.................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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2563..................................................................................................... 
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 ภาคผนวก ก กำหนดการตรวจประเมิน.............................................................. ........  
 ภาคผนวก ข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
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 ภาคผนวก ค ภาพประกอบ....................................................................................... .  
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1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 จากการดำเนินงานของคณะ/วิทยาลัย..................... ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถสรุปผลการประเมิน
ตนเองตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังตารางที่ 1  
ตาราง 1 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับคณะ/วิทยาลัย 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50   การดำเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50   การดำเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00   การดำเนินงานระดับดีมาก 

1 4 1.2,1.3 
(...) 

1.4 
(...) 

1.1 
(...) 

… ….. 

2 3 2.1 
(...) 

2.3 
(...) 

2.2 
(...) 

… ….. 

3 1 - 3.1 
(...) 

- … ….. 

4 1 - 4.1 
(...) 

- … ….. 

5 2 - 5.1,5.2 
(...) 

- … ….. 

ค่าเฉลี่ย … … … … ….. 
ผลการประเมิน ... ... ... … ..... 

 จากตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 
2563 พบว่า ผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ ในภาพรวมทั้ง 
11 ตัวบ่งชี้  คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ..... คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ..... จำแนกตามปัจจัย นำเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) ได้ดังนี้ 
  ปัจจัยนำเข้า (Input)  คะแนนเฉลี่ย ...... ระดับคุณภาพ ...... 
  ปัจจัยกระบวนการ (Process) คะแนนเฉลี่ย ...... ระดับคุณภาพ ...... 
  ปัจจัยผลลัพธ์ (Output)  คะแนนเฉลี่ย ...... ระดับคุณภาพ ...... 
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(ลงนามแลว้) 

(ลงนามแลว้) 

  

2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 
 
 
1. ลงนาม................................................................................ประธานกรรมการ 

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

2. ลงนาม................................................................................กรรมการ 
(..........................................................................) 

                                                     

3. ลงนาม................................................................................กรรมการ 
(..........................................................................) 

4. ลงนาม................................................................................เลขานุการ 
(..........................................................................) 

 

5. ลงนาม................................................................................เลขานุการ 
(..........................................................................) 

 
 

6. ลงนาม................................................................................เลขานุการ 
(..........................................................................) 
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3. แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

หัวข้อ มี ไม่ม ี หมายเหตุ 
1. หน้าปก 
 1.1 การระบุชื่อของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ที่รายงานผลการประเมินตนเอง    
 1.2 การระบุช่วงวันเวลาที่รายงาน    
 1.3 การระบุ วัน เดือน ปี ที่จัดทำรายงาน    
2. คำนำ 
 2.1 การระบุวัตถุประสงค์ในการประเมิน    
 2.2 การระบุองค์ประกอบและตวับ่งชีท้ี่รายงาน    
 2.3 การระบุช่วงเวลาที่รายงาน    
3. สารบัญ 
 3.1 หัวข้อหลักและหัวข้อรอง    
 3.2 ความสอดคล้องของหัวข้อกับเนื้อหาภายใน    
4. ส่วนที่ 1 บริบทของหน่วยงาน 
 4.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตัง้ และประวัติความเปน็มาโดยย่อ    
 4.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์    
 4.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร    
 4.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจำหน่วยงานชุดปัจจุบนั    
 4.5 หลักสูตรและสาขาวชิาที่เปดิสอน     
 4.6 จำนวนนักศึกษา     
 4.7 จำนวนอาจารย์และบุคลากร    
 4.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ     
 4.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน    
5. ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 

5.1 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/ผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 

   

6. ส่วนที่ 3 สรุปผลการปฏิบัตริาชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 6.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ระดับคณะ 

   

7. ส่วนที่ 4 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 
 7.1 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ    
  7.1.1 คำอธิบายตัวบ่งชี ้    

7.1.2 เกณฑ์การให้คะแนน    
7.1.3 ผลการดำเนินงาน    
7.1.4 รายการหลักฐาน    
7.1.5 การประเมินตนเอง    
7.1.6 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาแต่ละองค์ประกอบ    
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หัวข้อ มี ไม่ม ี หมายเหตุ 
8. ส่วนที่ 5 รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

8.1 การเขียนรายงานการกำกับมาตรฐาน    
8.2 การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา    

8.2.1 ผลการดำเนินงาน    
8.2.2 รายการหลักฐาน    

9. ส่วนที่ 6 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
9.1 ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ    
9.2 ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ    

10. ส่วนที่ 7 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
10.1 การระบุข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน    

11. ภาคผนวก 
11.1 สรุปผลตรวจประเมินระดบัหลักสูตร    
11.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดบัคณะ    

 

หน้าที่ 279



 

 

 

4. สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 

 4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์
 ปรัชญา : 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 วิสัยทัศน์ : 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 พันธกิจ : 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 4.2 คณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 4.3 โครงสร้างหน่วยงาน/โครงสร้างการบริหาร 

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

 4.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 ในปีการศึกษา 2564 .....(ระบุชื่อหน่วยงาน)……. มีหลักสูตรที่ เปิดสอน จำนวน ........หลักสูตร  
ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 สรปุหลักสูตรที่เปิดสอน  

ชื่อหลักสูตร 
ระดับปรญิญา 

ป.ตร ี
ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก 

     
     
     
     
     
     
แหล่งข้อมูล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4.5 จำนวนนักศึกษา 
 ตาราง 3 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญา.....ภาค......แยกตามชั้นป ี

สาขาวิชา 
ระดับปรญิญาตร ี

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม 
       
       
       
       
       
แหล่งข้อมูล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.6 จำนวนอาจารย์และบุคลากร 
 ตาราง 4 แสดงจำนวนอาจารยป์ระจำ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งปม.แผ่นดิน 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได้) 

ปริญญาเอก     
ปริญญาโท     
ปริญญาตร ี     
รวมท้ังหมด     

แหล่งข้อมูล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ตาราง 5 แสดงจำนวนอาจารยป์ระจำ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 

ตำแหน่งทางวิชาการ 

ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
(งปม.แผ่นดิน) 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
(เงินรายได)้ 

ศาสตราจารย ์     
รองศาสตราจารย ์     

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์     
อาจารย ์     

รวมทั้งหมด     
แหล่งข้อมูล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ตาราง 6 แสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย(งป

ม.แผ่นดิน) 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย(เงิน

รายได้) 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

ปริญญาเอก       
ปริญญาโท       
ปริญญาตร ี       
รวมท้ังหมด       

แหล่งข้อมูล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 4.7 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ 
 ตาราง 7 แสดงงบประมาณ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ได้รับจัดสรร) 

ประเภทงบประมาณ จำนวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
   
   

รวมที่ได้รับจัดสรร   
แหล่งข้อมูล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 4.8 อัตลักษณ์ และเอกลักษณข์องคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
  อัตลักษณ์ : 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 เอกลักษณ์ :  
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัฒนธรรมหรือค่านิยมของหน่วยงาน 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 5.1 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อยืนยันสภาพการดำเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง

พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
  5.2 วิธีการดำเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จำนวน......ท่าน ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง (SAR) 
ของ.....(ระบุชื่อหน่วยงาน).... โดยได้วางกรอบแนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้ ร่วมกัน
จัดทำแผนและกำหนดการตรวจเยี่ยมร่วมกัน โดยจำแนกออกเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนการตรวจเยี่ยม ระหว่างการตรวจ
เยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ก่อนการตรวจเยี่ยม 
❖ การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม  

1. ศึกษารายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของหน่วยงานในเอกสาร 
2. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม  
3. คณะกรรมการประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน  เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และ

กำหนดการ ตรวจเยี่ยม  
ระยะที่ 2 ระหว่างการตรวจเยี่ยม 
❖ การดำเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร / เยี่ยมชมสภาพจริง / สัมภาษณผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  

1. ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงตามองค์ประกอบที่รับผิดชอบพร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  
1.1 สัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มต่างๆ ดังนี้  

ตัวแทนกลุ่ม จำนวน 
1. ผู้บริหาร ...... คน 
2. บุคลากรสายวิชาการ ...... คน 
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ...... คน 
4. นักศึกษาและศิษย์เก่า ....... คน 

 
ระยะที่ 3 หลังการตรวจเยี่ยม 
❖ การดำเนินการหลังตรวจเยีย่ม  

1. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 
2. สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจประเมินในรูปแบบเอกสารและในระบบ CHE QA 

Online  
3. รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจาให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทราบ 

5.3 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
            ❖ วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล  
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1. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน 
2. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และตัวแทนกลุ่มดังกล่าวข้างต้น พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่การให้บริการ 
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6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 6.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

(=บรรลุ) 
( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนที่ได ้ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้  1 .1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.10 คะแนน     
  

ตัวบ่งชี้  1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 40     
  

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 30     
  

ตัวบ่งชี้ 1.4 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการ
บริการแก่ผู้เรียน 

6 ข้อ    

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้  2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

กลุ่มวิทย์ 60,000 บาท 
กลุ่มวิทย์ฯ สุขภาพ 50,000 บาท 

กลุ่มมนุษย์ฯ 25,000 บาท 

    
  

ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
และนักวิจัย 

กลุ่มวิทย์ฯ ร้อยละ 30 
กลุ่มวิทย์ฯ สุขภาพ ร้อยละ 30 

กลุ่มมนุษย์ฯ ร้อยละ 20 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

(=บรรลุ) 
( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนที่ได ้ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 2.3 การวิจัยและนวัตกรรม 7 ข้อ     
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ    
องคประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ 4.1 ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

6 ข้อ    

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ    

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

6 ข้อ    

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ     
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6.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ตาราง ป.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01–1.50 ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 
1.51–2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 ระดับพอใช ้
3.51–4.50 ระดับด ี
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

จำนวนตัวบ่งช้ี I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 4 
1.2 , 1.3  
(..........) 

1.4 
(..........) 

1.1 
(..........) 

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

2 3 
2.1 

(..........) 
2.3 

(..........) 
2.2 

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

3 1 
- 3.1 

(..........) 
- 

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

4 1 
- 4.1 

(..........) 
- 

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

5 2 
- 5.1 , 5.2 

(..........) 
- 

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

รวม 11 3 6 2 .............  
คะแนนเฉลี่ย ............. ............. ............. ...............  

ผลการประเมิน     
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6.3 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบณัฑิต 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 
 
 
 
 
 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 
 
 

5. การปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 
 
 
 
 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 
 
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 
 
 

5. การปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 
 
 
 
 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 
 
 

5. การปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 
 
 
 
 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 
 
 

5. การปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 
 
 
 
 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 
 
 

5. การปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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7. สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/ อาจารย์/ บุคลากร/ นักศึกษา/ ศิษย์เก่า/ ผู้ใชบ้ัณฑติ 

 
1. กลุ่มผู้บริหาร 
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : ............................ เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ ................................ 
ผู้สัมภาษณ์  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. …………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. กลุ่มอาจารย ์
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : ............................ เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ ................................ 
ผู้สัมภาษณ์  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : ............................ เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ ................................ 
ผู้สัมภาษณ์  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 295



 

 

4. กลุ่มนักศึกษา 
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : ............................ เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ ................................ 
ผู้สัมภาษณ์  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. กลุ่มศิษย์เก่า 
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : ............................ เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ ................................ 
ผู้สัมภาษณ์  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : ............................ เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ ................................ 
ผู้สัมภาษณ์  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก กำหนดการตรวจประเมิน 
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ภาคผนวก ข  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับคณะ 
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ภาคผนวก ค ภาพประกอบ 
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FM-QA-09 แบบฟอร์มรายงานประจำปีที่เป็น 
รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหน่วยงาน 
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ส่วนประกอบของรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หน้าปก  
คำนำ   
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ 1  บริบท คณะ/วิทยาลัย   
ส่วนที่ 2  ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส่วนที่ 3   รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564-2567 
ส่วนที ่4 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ส่วนที ่5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 
ภาคผนวก 

ก สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 
 ข สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 

ค คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปี
การศึกษา 2564 

ง  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปี
การศึกษา 2564 

จ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 
ฉ ประมวลภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปี

การศึกษา 2564 
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FM-QA-10 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง  
ระดับมหาวิทยาลัย 
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รายงานการประเมินตนเอง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบง่ชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 
 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการ
ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัจจัยนำเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ประกอบด้วยการมี
อาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย
หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
 ตัวบ่งชี้ จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการบริการแก่ผู้เรียน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 การดำเนินการของทุกหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่สถาบัน
รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

สูตรการคำนวณ : 
 
 คะแนนที่ได้ = 
 

หมายเหตุ :  
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา

เห็นชอบ ไม่ต้องนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้น มาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

คำอธิบายเพ่ิมเติม : 
 1. ในการคำนวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอ่ืนที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องนำมาคำนวณทั้งตัวตั้งตัวหาร 
 2. ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดดำเนินการแล้วแต่ยังมีนักศึกษาคง
ค้างอยู่) ให้นำมาคำนวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องเท่านั้น 

ผลการดำเนินงาน  
 ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร เมื่อวันที่..........โดยมีผลการตรวจประเมินในแต่ละหลักสูตร ดังตารางที่ 13 

ตารางที่ 13 แสดงผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 

หลักสูตร 
ผลการดำเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน
ประเมินของ

หลักสูตร 
1. คณะครุศาสตร์ 
   
   
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   
   
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   
   
4. คณะวิทยาการจัดการ 
   

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 จำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่สถาบันรบัผิดชอบ 
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หลักสูตร 
ผลการดำเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน
ประเมินของ

หลักสูตร 
   
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   
   
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   
   
7. บัณฑิตวิทยาลัย 
   
   
8. วิทยาลัยอุตสาหกรรมบริการ 
   
   
9. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
   
   
10. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
   
11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
   
   
12. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
   
   
13. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
   
   
14. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
   
   
15. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
   
   

ผลรวม 
- ผ่าน ..... หลักสตูร 
- ไม่ผ่าน .. หลักสูตร 

ผลรวมค่า
คะแนน.... 

 หมายเหตุ หลักสูตรที่ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร คะแนน =  0 
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การคำนวณผลการดำเนินงาน 
  

คะแนนทีไ่ด้ =  
 
 

= ......... คะแนน 

รายงานผลการดำเนินงาน  
 ............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................................................ 
 
รายการหลักฐาน 
 IQA 1.1-01 ............. 
 IQA 1.1-02 .............. 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.10 คะแนน .... คะแนน .... คะแนน บรรลุ/ไมบ่รรลุ 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา 

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (…….) 

 จำนวนหลักสูตรทั้งหมดทีส่ถาบนัรับผิดชอบ (……..) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  : อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการคำนวณ : 
 1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนทีไ่ด้  = 
 
 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น 
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่
มีอาจารย์ประจำ/นักวิจัยบรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำ/นักวิจัย ดังนี้ 

  การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทำงานสำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่
ในปีที่ประเมิน  
  9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนำมานับได้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แสดงข้อมูลอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 
2563 ตามคณะ/วิทยาลัย ดังตารางที่ 14  

 
 

 
จำนวนอาจารยป์ระจำสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 จำนวนอาจารยป์ระจำสถาบันทัง้หมด 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตารางที่ 14 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 

คณะ/วิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา อาจารย์ประจำ

ทั้งหมด 
คิดเป็น 
(ร้อยละ) ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. คณะครศุาสตร ์      
2. คณะวิทยาศาสตร์ฯ      
3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ      
4. คณะวิทยาการจัดการ      
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
6. คณะศิลปกรรมศาสตร ์      
7. บัณฑิตวิทยาลัย      
8. วิทยาลัยนานาชาต ิ      
9. วิทยาลัยนวัตกรรมฯ      
10. วิทยาลัยพยาบาลฯ      
11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์      
12. วิทยาลัยภาพยนตร์ฯ      
13. วิทยาลัยโลจสิติกส์ฯ      
14. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมฯ      

รวมท้ังหมด      

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก 
ปริญญาโท และปริญญาตรี ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 ดังตารางที่ 15 

ตารางที่ 15 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
2564 

ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ รวม 
1. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก      
2. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาโท      
3. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตร ี      
4. จำนวนอาจารย์ประจำทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ      
5. คิดเป็นร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก    

การคำนวณผลการดำเนินการ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 

จำนวนอาจารยป์ระจำสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก (.......) 
x 100 

            จำนวนอาจารยป์ระจำสถาบันทัง้หมด (.......) 

    = ร้อยละ ........ 
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2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนน เท่ากับ 
 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก (.......) 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 (40) 

    = ....... คะแนน 

รายงานผลการดำเนินงาน  
............................................................................................................................. .............................................

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

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

รายการหลักฐาน 
IQA 1.2-01 .............. 

 IQA 1.2-02 ............. 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 40 ร้อยละ ....... ...... คะแนน บรรลุ/ไมบ่รรลุ 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  : อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน

ทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการคำนวณ : 
 1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 

 2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 คะแนนที่ได้   
 
 
 

= 
 
หมายเหตุ :  

1. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทัง้ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่
มีอาจารย์ประจำ/นักวิจัยบรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำ/นักวิจัย ดังนี้ 
  การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทำงานสำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่
ในปีที่ประเมิน  
  9-12 เดอืน   คิดเป็น 1 คน 
  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนำมานับได้ 

 
 
 
 
 
 

 
จำนวนอาจารยป์ระจำสถาบันทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 จำนวนอาจารยป์ระจำสถาบันทัง้หมด 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ 
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แสดงข้อมูลอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี
การศึกษา 2564 ตามคณะ/วิทยาลัย ดังตารางที่ 16  

ตารางที่ 16 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 

หน่วยงาน 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

รวมตำแหน่ง
วิชาการ 

อาจารย์
ประจำ
ทั้งหมด 

คิดเป็น 
(ร้อยละ) อ. ผศ. รศ. ศ. 

1. คณะครศุาสตร ์        
2. คณะวิทยาศาสตร์ฯ        
3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ        
4. คณะวิทยาการจัดการ        
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        
6. คณะศิลปกรรมศาสตร ์        
7. บัณฑิตวิทยาลัย        
8. วิทยาลัยนานาชาต ิ        
9. วิทยาลัยนวัตกรรมฯ        
10. วิทยาลัยพยาบาลฯ        
11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์        
12. วิทยาลัยภาพยนตร์ฯ        
13. วิทยาลัยโลจสิติกส์ฯ        
14. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมฯ        

รวมท้ังหมด        

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 ดังตารางที่ 17  

ตารางที่ 17 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 

รายละเอียด 

จำนวนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 

2562 2563 
2564 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ลาศึกษา
ต่อ 

รวม 

1. จำนวนอาจารย์ประจำที่มตีำแหน่งศาสตราจารย ์      
2. จำนวนอาจารย์ประจำที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย ์      
3. จำนวนอาจารย์ประจำที่มตีำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์      
4. จำนวนอาจารย์ประจำที่มตีำแหน่งอาจารย ์      
5. รวมอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ      
6. รวมอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ    
7. คิดเป็นร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทาง
วิชาการ 
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การคำนวณผลการดำเนินการ 
คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 

จำนวนอาจารยป์ระจำสถาบันทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ (….) 
x 100 

จำนวนอาจารยป์ระจำสถาบันทัง้หมด (….) 

     = ร้อยละ ……. 

แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนน  เทา่กับ  
ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ (…..) 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ 
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (60) 

     = ……. คะแนน 

รายงานผลการดำเนินงาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

รายการหลักฐาน 
IQA 1.3-01 ...................................................................................... 
IQA 1.3-02 ................................................................... 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 30 ร้อยละ ....... ...... คะแนน บรรลุ/ไมบ่รรลุ 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการบริการแก่ผู้เรียน 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพึงกำหนดนโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิต/การ
พัฒนาผู้เรียนให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศ ตาม
ระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ให้รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย กำหนดนโยบายการ
จัดบริการหลักสูตรด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งแบบให้ปริญญากับแบบไม่ให้ปริญญา เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้
และการศึกษาตลอดชีวิตของผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือหลักสูตร
ระยะสั้น ที่มีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบบูรณาการซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
และนำไปประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทจริงได้ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

รายงานผลการดำเนินงาน : 
รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 1 มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

ผลการ
ดำเนินงาน 

 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 1.4-1-01 ............................. 
IQA 1.4-1-02 ............................. 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 2 มีการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ผสมผสาน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

  

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 1.4-2-01 …………………………………….. 
IQA 1.4-2-02 …………………………….………. 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 3 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ตลอดจน
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

. 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 1.4–3-01 ................................................... 
IQA 1.4-3-02 ................................................  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 4 มีการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน 

ผลการ
ดำเนินงาน 
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รายงานผลการดำเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 1.4-4-01 ……………………………………………………….. 
IQA 1.4-4-02 ..................................................  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 5 มีการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้เรียน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

  

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 1.4-5-01 ..................................... 
IQA 1.4-5-02 ................................... 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 6 มีหลักสูตรนานาชาติ หรือรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศและ/หรือมี
ผู้สอนชาวต่างชาติ หรือส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนานาชาติหรือสหกิจ
ศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 1.4-6-01 .....................................................................  
IQA 1.4-6-02 ..................................................................... 

การประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ ...... ข้อ .......... คะแนน บรรลุ/ไมบ่รรลุ 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  
      ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา 
      ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเร่ืองการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อม
ของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น 
จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดำเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพตามจุดเน้น
เฉพาะของแต่ละสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์การวิจัยจะประสบความสำเร็จ และ
เกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัยมีระบบและกลไก
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง
โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบันและ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มี
ประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 

ตัวบ่งชี้ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  การวิจัยและนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 319



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

การคิดรอบปี   : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา   

คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และที่
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและ
จุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่
แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายใน และภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

สูตรการคำนวณ : 
 

คะแนนทีไ่ด้   
 

 
= 

หมายเหตุ : 
1. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 

ในกรณีที่มีอาจารย์ประจำ/นักวิจัยบรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำ/นักวิจัย ดังนี้ 
  การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทำงานสำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่
ในปีที่ประเมิน 
  9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนำมานับได้ 

2. ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่
จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่ง
เงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย์ประจำหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ดำเนินการ 

คำอธิบายเพ่ิมเติม : 
  1. ในการคิดคะแนนระดับคณะ ให้คิดแยกกลุ่มสาขาก่อนแล้วนำมาคำนวณเป็นคะแนนเฉลี่ย 
  2. กรณีการคิดคะแนนระดับสถาบัน ให้รวมคะแนนของทุกคณะหารด้วยจำนวนคณะ 

 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
จำนวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบัน 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ : 

  คะแนนทีไ่ด้ในระดบัคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวชิาในคณะ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา ได้ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
และนักวิจัยประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตารางที่ 18 

ตารางที่ 18 แสดงจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะ/วิทยาลัย 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

รวมเป็นเงิน 

จำนวนอาจารย์ประจำ 
รวมอาจารย์

ประจำทั้งหมด 
ภายนอกสถาบัน ภายในสถาบัน 

ปฏิบัติ 
งานจริง 

ลาศึกษา
ต่อ แหล่งทุนภายนอก 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ        
คณะเทคโนโลยีอุตฯ        
บัณฑิตวิทยาลัย         
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมฯ        

รวม        
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาลัยพยาบาลฯ        
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์        

รวม        
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์ฯ        
คณะวิทยาการจัดการ        
คณะศิลปกรรมศาสตร์        
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ        
วิทยาลัยนานาชาต ิ        
วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ        
วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ        
บัณฑิตวิทยาลัย         

รวม        
รวมทั้งหมด        

ผลการดำเนินงาน : 

ตารางที่ 19 แสดงผลการดำเนินงาน (คะแนน) ของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำแนกตามคณะ/
วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะ/วิทยาลัย 
จำนวนเงินสนับสนนุ

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

จำนวนอาจารย์
ประจำท่ีปฏิบัติงาน

จริง 
เฉลี่ยต่อคน คะแนนที่ได้ 

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ     
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
3. วิทยาลัยพยาบาลฯ     
4. วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์     
5. คณะครศุาสตร ์     
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คณะ/วิทยาลัย 
จำนวนเงินสนับสนนุ

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

จำนวนอาจารย์
ประจำท่ีปฏิบัติงาน

จริง 
เฉลี่ยต่อคน คะแนนที่ได้ 

6. คณะมนุษยศาสตร์ฯ     
7. คณะวิทยาการจัดการ     
8. คณะศิลปกรรมศาสตร ์     
9. วิทยาลัยนวัตกรรมฯ     
10. วิทยาลัยนานาชาต ิ     
11. วิทยาลัยการภาพยนตรฯ์     
12. วิทยาลัยโลจสิติกส์ฯ     
13. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมฯ     
14. บัณฑิตวิทยาลยั 
 - กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ฯ 

    

 - กลุ่มสาขามนุษยศาสตรฯ์     
รวมท้ังหมด     

     

การคำนวณผลการดำเนินการ : 
 
คะแนนทีไ่ด้  =  
 
 

= ............... คะแนน 
รายงานผลการดำเนินงาน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

รายการหลักฐาน : 
IQA 2.2-01 ………………………………….. 
IQA 2.2-02 ……………………………………. 

การประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ...... คะแนน .......... คะแนน บรรลุ/ไมบ่รรลุ 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
(................)  

จำนวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบัน (14) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

การคิดรอบปี   : รอบปีปฏิทิน 2564 (1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริม
ให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่าน
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำราหรือ
หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผา่นการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการ
คิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ

และนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

สูตรการคำนวณ : 
 

คะแนนทีไ่ด้  =  
 

 กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมา
ขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
จำนวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดในสถาบัน 
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การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชมุวิชาการต้องส่งเปน็ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ต้องมีหน่วยงานจากในประเทศหรือต่างประเทศเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 5 หน่วยงาน/ประเทศ และมีหน่วยงานจากในประเทศหรือต่างประเทศที่ร่วมจัดไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยงาน/ประเทศ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ตารางที่ 20 แสดงจำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ปีปฏิทิน 2563  

ค่าน้ำหนัก 
(1) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(2) 

2563 
ผลงาน 

(3) 
ผลถ่วงน้ำหนัก 

(1X3) 
ระดับคุณภาพงานวิจัย   

0.20 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

  

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

  

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
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ค่าน้ำหนัก 
(1) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(2) 

2563 
ผลงาน 

(3) 
ผลถ่วงน้ำหนัก 

(1X3) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

  

 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   
 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
  

 - ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ   
 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 
  

 - ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

  

 - ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการ 

  

รวมคุณภาพงานวิจัย   
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค ์   

0.20 
 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

  

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
  

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน /
นานาชาติ 

  

รวมผลงานสร้างสรรค ์   
ผลรวมถ่วงน้ำหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
จำนวนอาจารย์ประจำ  
จำนวนนักวิจัยประจำท้ังหมด  
รวมจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำท้ังหมด  

รายงานผลการดำเนินงาน 
ตารางที่ 21 แสดงผลการดำเนินงาน (คะแนน) ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย  

คณะ/วิทยาลัย 
ผลรวมถ่วง

น้ำหนัก 
อาจารย์ประจำ ร้อยละผลงาน 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ     
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
3. วิทยาลัยพยาบาลฯ     
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คณะ/วิทยาลัย 
ผลรวมถ่วง

น้ำหนัก 
อาจารย์ประจำ ร้อยละผลงาน 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

4. วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์     
5. คณะครศุาสตร ์     
6. คณะมนุษยศาสตร์ฯ     
7. คณะวิทยาการจัดการ     
8. คณะศิลปกรรมศาสตร ์     
9. วิทยาลัยนวัตกรรมฯ     
10. วิทยาลัยนานาชาต ิ     
11. วิทยาลัยการภาพยนตรฯ์     
12. วิทยาลัยโลจสิติกส์ฯ     
13. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมน     
14. บัณฑิตวิทยาลยั     
 - กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์ฯ     
 - กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ฯ     

รวม     
     

สูตรการคำนวณ 
 
คะแนนทีไ่ด้  =  
 

 
 
= ……….. คะแนน 

รายงานผลการดำเนินงาน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รายการหลักฐาน 
IQA 2.3-01 …………………………………….. 
IQA 2.3-02 …………………………………………. 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ...... คะแนน .......... คะแนน บรรลุ/ไมบ่รรลุ 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
(…………………………..) 

จำนวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดในสถาบัน (14) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  : การวิจัยและนวัตกรรม 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 

ด้านมาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้สถาบันอุดมศึกษาพึงกำหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้น
และอัตลักษณ์ของประเภทของสถาบัน และตามความได้ เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ ของสถาบัน 
สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางสังคม 
กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ตลอดจนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยผ่านการวิจัย การผลิต
บัณฑิต และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันและ
สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางสังคม ตลอดจน
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจำเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและของ
ประเทศ โดยยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก สถาบันอุดมศึกษากำกับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการวิจัยและ
นวัตกรรมทุกระดับที่ เกี่ยวข้องของสถาบัน และการประเมินผลกระทบของผลงานวิจัยและนวัตกร รมของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 

คำอธิบายเพ่ิมเติม :  
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์  หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นำไปใช้

ประโยชน์จตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฎชัดเจนถึงการ
นำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
พร้อมระบุผลของการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หรือบริการที่จัดให้แก่บุคคลภายนอก 

นวัตกรรม หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งเป็น
เทคโนโลยี ความคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสังคม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรองรับการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงาน
หรือองค์การ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้เประโยชน์ 

รายงานผลการดำเนินงาน : 
รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 1 มีระบบบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลการ
ดำเนินงาน 
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รายงานผลการดำเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 2.3-1-01 ............................. 
IQA 2.3-1-02 ............................. 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 2 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

  

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 2.3-2-01 …………………………………….. 
IQA 2.3-2-02 …………………………….………. 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 3 มีการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุนวิจัย การจัดสรรงบประมาณ ในการสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

. 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 2.3–3-01 ................................................... 
IQA 2.3-3-02 ................................................  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 4 มีการบูรณาการด้านการวิจัยกับการเรียนการสอน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

  

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 2.3-4-01 ……………………………………………………….. 
IQA 2.3-4-02 ..................................................  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 5 มีการส่งเสริมการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัย สู่การยกระดับคุณภาพวารสารในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ ของคณะ/สถาบัน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

  

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 2.3-5-01 ..................................... 
IQA 2.3-5-02 ................................... 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 6 มีการสนับสนุนและสงเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรืองานสรางสรรค สามารถนํามาใช
ประโยชนต่อสังคมเชิงพาณิชย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 2.3-6-01 .....................................................................  
IQA 2.3-6-02 ..................................................................... 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 7 มีผลลัพธ์จากงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 2.3-7-01 .....................................................................  
IQA 2.3-7-02 ..................................................................... 
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การประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ ...... ข้อ .......... คะแนน บรรลุ/ไมบ่รรลุ 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญการ
ให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมโดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่นการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้
คำปรึกษา ให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามต่าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมการ 
ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมแล้วสถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็น
แหล่งงานของนักศึกษา และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 

ตัวบ่งชี้ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  : การบริการวิชาการแก่สังคม 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนำไปสู่การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติดูแลให้มีการประกันคุณภาพการวิจัย
และนวัตกรรมทุกระดับที่เกี่ยวข้องของสถาบัน และการประเมินผลกระทบของผลงานวิจัยและนวั ตกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

คำอธิบายเพ่ิมเติม : 
 กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ชุมชน นักเรียน นักศึกษา 
 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง มีการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่น้อยกว่า 2 
ปีขึ้นไป 

รายงานผลการดำเนินงาน : 
รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 1 มีแผนงานบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และการใช้ประโยชน์ ที่
สามารถสร้างคุณค่า หรือมูลค่า 

ผลการ
ดำเนินงาน 

 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 3.1-1-01  
IQA 3.1-1-02 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 2 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 3.1-2-01  
IQA 3.1-2-02   

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 3 มีการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

ผลการ
ดำเนินงาน 
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รายงานผลการดำเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 3.1-3-01  
IQA 3.1-3-02  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 4 ดำเนินการตามแผนการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือสังคมที่กำหนดไว้ โดย
ร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

  
 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA  3.1-4-01  
IQA 3.1-4-02  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 5 มีผลลัพธ์การบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎที่ตอบสนองและสร้าง
ประโยชน์ แก่พื้นที่/ชุมชน/หน่วยงานเป้าหมาย และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ผลการ
ดำเนินงาน 

 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 3.1-5-01  
IQA 3.1-5-02  

การประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ ...... ข้อ .......... คะแนน บรรลุ/ไมบ่รรลุ 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

 
ตัวบ่งชี้ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  : ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการความรู้ การวิจัย หรือ
การบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์
ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน  

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

คำอธิบายเพ่ิมเติม : 
 1. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ศิลปะและวฒันธรรมของไทยและท้องถิน่ไทย 
 2. การประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ให้ดูตามเจตนารมณ์ของ
วัตถุประสงค์ของแผนเพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมให้มีความเหมาะสม 

รายงานผลการดำเนินงาน 
รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 1 จัดทำแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการ
ดำเนินงาน 

 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 4.1-1-01  
IQA 4.1-1-02 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 2 หลักสูตรหรือรายวิชาบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
และ/หรือความเป็นวังสวนสุนันทา 

ผลการ
ดำเนินงาน  

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 4.1-2-01  
IQA 4.1-2-02  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 3 จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมของผู้เรียน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 4.1-3.01   
IQA 4.1-3-02  

เกณฑ์ ข้อ 4 ส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

หน้าที่ 336



 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 
มาตรฐาน 
ผลการ

ดำเนินงาน 
 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA  4.1-4-01  
IQA  4.1-4-02 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 5 กำกับ ติดตาม ประเมินความสำเร็จ และปรับปรุงแผนงานหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม      

ผลการ
ดำเนินงาน 

  

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 4.1-5-01  
IQA 4.1-5-02  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 4.1-6-01  
IQA 4.1-5-02 

การประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ ...... ข้อ .......... คะแนน บรรลุ/ไมบ่รรลุ 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับดูแล
การทำงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น การ
วางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้และการจัดการฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ การบริหารทรัพยากรทั้งหมดฯลฯ 
เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตลอดจนการส่งเสริมให้นำ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินงานให้มีความคล่องตัวในทุกพันธกิจ มีการจัดระบบรวบรวม วิเคราะห์ และ
จัดการข้อมูลที่เหมาะสมในทุกระดับและทุกส่วนงาน เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินงาน การวัดวิเคราะห์ผลลัพธ์ 
ตลอดจนการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน 
 

ตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  : การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และอัตลักษณ์ของ
    สถาบัน 

การคิดรอบปี   : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องดำเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น 
คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
กลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง การประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกช่วงเวลา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 – 3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

8 ข้อ 

คำอธิบายเพ่ิมเติม : 
 1. คำว่า “การกระทำที่ขาดธรรมาภิบาล” อาจตรวจสอบจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนจากการฟ้องร้อง 
ร้องเรียน (ถ้ามี) ที่ได้ข้อสรุปหรือหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วว่าได้มีการกระทำเช่นนั้นจริง ไม่ใช่เป็นเพียงการรายงาน
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารงานของ สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น 
 2. คำว่า “การบริหารความเสี่ยง” เป็นการระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ให้พิจารณาจากภาพรวมของ
ความเสี่ยง ไม่ต้องตรวจสอบความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งเจตนารมณ์ของเกณฑ์ ข้อนี้คือ เพื่อประเมินมาตรการที่ได้
ดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงว่ามีผลอย่างไร ต่อระดับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้แต่แรก 

รายงานผลการดำเนินงาน 
รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 1 การบริหารแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี 

ผลการ
ดำเนินงาน 

 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 5.1-1-01  
IQA 5.1-1-02  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 2 การกำกับให้ทุกคณะวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 5.1-2-01  
IQA 5.1-2-02 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 3 การดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 

ผลการ   
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รายงานผลการดำเนินงาน 
ดำเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 5.1-3-01  
IQA 5.1-3-02   

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

  

เอกสาร
หลักฐาน 

1. หลักประสิทธิผล 
IQA 5.1-4-01  
IQA 5.1-4-02  
2. หลักประสิทธิภาพ 
IQA 5.1-4-03  
IQA 5.1-4-04  
3. หลักการตอบสนอง 
IQA 5.1-4-05  
IQA 5.1-4-06  
4. หลักภาระรับผิดชอบ 
IQA 5.1-4-07  
IQA 5.1-4-08 
5. หลักความโปร่งใส 
IQA 5.1-4-09  
IQA 5.1-4-10  
6. หลักการมีส่วนร่วม 
IQA 5.1-4-11  
IQA 5.1-4-12 
7. หลักการกระจายอำนาจ 
IQA 5.1-4-13 
IQA 5.1-4-14 
8. หลักนิติธรรม 
IQA 5.1-4-15  
IQA 5.1-4-16  
9. หลักความเสมอภาค 
IQA 5.1-4-17 
IQA 5.1-4-18 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
IQA 5.1-4-19 
IQA 5.1-4-20 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 5 การส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความรู้ 
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รายงานผลการดำเนินงาน 
ผลการ

ดำเนินงาน 
 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 5.1-5-01  
IQA 5.1-5-02  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 6 ดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

   
 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 5.1-6-01  
IQA 5.1-6-02  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 7 การกำกับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

  

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 5.1–7–01  
IQA 5.1–7–02  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 8 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 5.1–8–01  
IQA 5.1–8–02  

การประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ ...... ข้อ .......... คะแนน บรรลุ/ไมบ่รรลุ 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อธิการบดี 
            รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ     
            รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
      ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล 
      ผู้อำนวยการกองกลาง 
                ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
บทบาทหน้าที่ของคณะในการกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการดำเนินการตั้งแต่การ

ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินจะ
มุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กำกับ
ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5  ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

รายงานผลการดำเนินงาน : 
รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 1 การกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 5.2-1-01  
IQA 5.2-1-02  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 2 การกำกับติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 5.2-2-01  
IQA 5.2-2-02 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 3 การจัดสรรทรัพยากร 

ผลการ
ดำเนินงาน 

  

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 5.2-3-01  
IQA 5.2-3-02   

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 4 การประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

  

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 5.2-4-01  
IQA 5.2-4-02  

เกณฑ์ ข้อ 5 การปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร และคณะ 
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รายงานผลการดำเนินงาน 
มาตรฐาน 
ผลการ

ดำเนินงาน 
 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 5.2-5-01  
IQA 5.2-5-02  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อ 6 ผลการกำกับมาตรฐานหลักสูตร 

ผลการ
ดำเนินงาน 

   
 

เอกสาร
หลักฐาน 

IQA 5.2-6-01  
IQA 5.2-6-02  

การประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ ...... ข้อ .......... คะแนน บรรลุ/ไมบ่รรลุ 
➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

ส่วนที่ 1 รายงานการกำกับมาตรฐาน : 
คำอธิบาย มีผลการดำเนินการด้านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) ของแต่ละหลักสตูรใน
สถาบันอุดมศึกษา 
       - ผ่านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) จำนวน ..... หลักสูตร 
       - ไม่ผ่านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) จำนวน ..... หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ..... ของจำนวนหลักสูตร
ทั้งหมด 
 
ส่วนที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา : ให้ระบุว่าสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพอย่างไรที่ทำให้
บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง โดยแนบรายงานการประเมินตนเองที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันด้วย 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 2) ให้ระบุผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยระบุตามตัวบ่งชี้ที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดในมาตรฐานแต่ละด้าน
เหล่านั้น โดยให้แนบเอกสาร / หลักฐานอ้างอิงประกอบ 

รายงานผลการดำเนินงานฯ 
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รายงานผลการดำเนินงานฯ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน 

เกณฑ ์  (1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้าง
สัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มี
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 (1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถใน
การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาส
และเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
 (1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้
คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้าง
สันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

ผลการดำเนินงานฯ  
เอกสารหลักฐาน  

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
เกณฑ ์ สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มี
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจาเป็น
ของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมี
ผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผูเ้รียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม 
และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ผลการดำเนินงานฯ  
เอกสารหลักฐาน  

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
เกณฑ ์ สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์
ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส 
ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนำไปสู่การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ผลการดำเนินงานฯ  
เอกสารหลักฐาน  

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
เกณฑ ์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจสาคัญของการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ
ซึ่งนาไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพ
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รายงานผลการดำเนินงานฯ 
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติอย่างยั่ง 

ผลการดำเนินงานฯ  
เอกสารหลักฐาน  

มาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ 
เกณฑ ์ (5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

แบบบูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และความ
ต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

(5.2 ) สถาบัน อุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสั ยทัศน์ของ
สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้  

(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมีการกากับให้การจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามพันธกิจเป็นไป
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

ผลการดำเนินงานฯ  
เอกสารหลักฐาน  
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FM-QA-11 แบบฟอร์มรายงานผล 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับมหาวิทยาลัย 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำปีการศึกษา 2564 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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(ลงนามแลว้) 

(ลงนามแลว้) 

  

2. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 

 
 
 
1. ลงนาม................................................................................ประธานกรรมการ 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) 
                                                 

2. ลงนาม................................................................................กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม) 

                                                     

3. ลงนาม................................................................................กรรมการ 
         (รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์) 

 

4. ลงนาม................................................................................กรรมการ 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์) 

 

 5. ลงนาม................................................................................กรรมการและเลขานุการ 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์) 
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3. แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

หัวข้อ มี ไม่ม ี หมายเหตุ 
1.  หน้าปก 
 1.1 การระบุชื่อของสถาบัน ที่รายงานผลการประเมินตนเอง    
2.  คำนำ 
 2.1 การระบุวัตถุประสงค์ในการประเมิน    
 2.2 การระบุจำนวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่รายงาน    
 2.3 การระบุช่วงเวลาที่รายงาน    
3.  สารบัญ 
 3.1 หัวข้อหลักและหัวข้อรอง    
 3.2 ความสอดคล้องของหัวข้อกับเนื้อหาภายใน    
4.  ส่วนที่  1  บริบทของหน่วยงาน 

4.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตัง้ และประวัติความเปน็มาโดยย่อ    
4.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์     
4.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร    
4.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร สภามหาวิทยาลัยชดุปัจจบุัน    
4.5 หลักสูตรและสาขาวชิาที่เปดิสอน    
4.6 จำนวนนักศึกษา    
4.7 จำนวนอาจารย์และบุคลากร    
4.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ     
4.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย    
4.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/แผนพัฒนา

คุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 
   

5.   ส่วนที่   2  สรุปผลการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 5.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   

6.  ส่วนที่  3  รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 
 6.1 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย    
  6.1.1 คำอธิบายตัวบ่งชี ้    

6.1.2  เกณฑ์การให้คะแนน    
6.1.3  ผลการดำเนินงาน    
6.1.4  รายการหลักฐาน    
6.1.5  การประเมินตนเอง    
6.1.6  รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาแต่ละองค์ประกอบ    

7.  ส่วนที่  4  สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
7.1 ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบคุณภาพ    
7.2 ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ    
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หัวข้อ มี ไม่ม ี หมายเหตุ 
8.  ส่วนที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

8.1 การระบุข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ไว้อย่างครบถ้วน    
9.  ภาคผนวก    

9.1 สรุปผลตรวจประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ    
9.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวทิยาลัย    
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4. สรุปข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
 

 4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์
 ปรัชญา : 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 วิสัยทัศน์ : 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 พันธกิจ : 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 4.2 สภามหาวิทยาลัย/กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 4.3 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/โครงสร้างการบริหาร 

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

 4.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 ในปีการศึกษา 2564 .....(ระบุชื่อหน่วยงาน)……. มีหลักสูตรที่เปิดสอน จำนวน ........หลักสูตร  
ตารางที่ 1 สรปุหลักสูตรที่เปิดสอน  

หน่วยงาน หลักสูตร 
ระดับปรญิญา 

รวม 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. คณะครุศาสตร์      
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
3. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ      
4. คณะวิทยาการจัดการ      
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์      
7. วิทยาลัยนานาชาติ      
8. วิทยาลัยนวัตกรรม ฯ      
9. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ      
10. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์      
11. วิทยาลัยภาพยนตร์ ฯ      
12. วิทยาลัยโลจิสติกส์ ฯ      
13. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์      
14. บัณฑิตวิทยาลัย      

รวมทั้งหมด      
แหล่งข้อมูล : .................................................... ข้อมลู ณ วัน/เดือน/ปี : ....................................................... 
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4.5 จำนวนนักศึกษา 
 ตาราง 2 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามระดับการศึกษา 

หน่วยงาน 
ระดับ 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะครุศาสตร์     
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
4. คณะวิทยาการจัดการ     
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์     
7. วิทยาลัยนานาชาติ     
8. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ     
9. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ     
10. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์     
11. วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม ่     
12. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     
13. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์     
14. บัณฑิตวิทยาลัย     
รวมท้ังหมด     
แหล่งข้อมูล : .................................................... ข้อมลู ณ วัน/เดือน/ปี : ........................................................... 
 

4.6 จำนวนอาจารย์และบุคลากร 
 ตาราง 3 แสดงจำนวนอาจารยป์ระจำ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัย
ชั่วคราว 

ปริญญาเอก     
ปริญญาโท     
ปริญญาตร ี     

รวมท้ังหมด     
แหล่งข้อมูล : .................................................... ข้อมลู ณ วัน/เดือน/ปี : ........................................................... 
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 ตาราง 4 แสดงจำนวนอาจารยป์ระจำ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 

ตำแหน่งทางวิชาการ 

ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ชั่วคราว 
ศาสตราจารย ์     
รองศาสตราจารย ์     
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์     
อาจารย ์     
รวมทั้งหมด     
แหล่งข้อมูล : .................................................... ข้อมลู ณ วัน/เดือน/ปี : ........................................................... 

ตาราง 5 แสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ประเภทประจำ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ประเภทชั่วคราว 

ลูกจ้าง
ประจำ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ปริญญาเอก        
ปริญญาโท        
ปริญญาตร ี        
รวมท้ังหมด        
แหล่งข้อมูล : .................................................... ข้อมลู ณ วัน/เดือน/ปี : ........................................................... 
 4.7 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ 
 ตาราง 6 แสดงงบประมาณ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ได้รับจัดสรร) 

ประเภทงบประมาณ จำนวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
งบประมาณเงินแผ่นดิน   

เงินรายได ้   
รวมที่ได้รับจัดสรร   

แหล่งข้อมูล : .................................................... ข้อมลู ณ วัน/เดือน/ปี : ........................................................... 
 
 4.8 อัตลักษณ์ และเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัย 
  อัตลักษณ์ : 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 เอกลักษณ์ :  
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัฒนธรรมหรือค่านิยมของมหาวิทยาลัย 
………………………………………………………………………………..………………..…………………………………… 
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5. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 5.1 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อยืนยันสภาพการดำเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
ของมหาวิทยาลัย 

3. ติดตามประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
  5.2 วิธีการดำเนินงาน 

คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพ จำนวน 5 ท่าน ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้วางกรอบแนวทางการตรวจประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และร่วมกันจัดทำแผนและกำหนดการตรวจเยี่ยมร่วมกัน โดยจำแนกออกเป็น 3 
ระยะ คือ ก่อนการตรวจเยี่ยม ระหว่างการตรวจเยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ก่อนการตรวจเยี่ยม 
❖ การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม  

1. ศึกษารายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของมหาวิทยาลัยในเอกสารและ
ระบบ CHE QA Online 

2. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
  2.1 ............(ระบชุื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน)..........  รับผดิชอบองคป์ระกอบที่ ............. 
  2.2 ...........(ระบุชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน)..........  รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ............. 
  2.3 ...........(ระบุชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน)..........  รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ............. 
  2.4 ...........(ระบุชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน)..........  รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ............. 
 2.5 ..........(ระบุชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน)...........  รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ............. 

3. คณะกรรมการประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และ
กำหนดการ ตรวจเยี่ยม  

ระยะที่ 2 ระหว่างการตรวจเยี่ยม 
❖ การดำเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร / เยี่ยมชมสภาพจริง / สัมภาษณผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  

1. ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงตามองค์ประกอบที่รับผิดชอบพร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  
1.1 สัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มต่างๆ ดังนี้  

ตัวแทนกลุ่ม จำนวน 
1. ผู้บริหาร ...... คน 
2. บุคลากรสายวิชาการ ...... คน 
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ...... คน 
4. นักศึกษา ....... คน 
5. ศิษย์เก่า ....... คน 
6. ผู้ใช้บัณฑิต ....... คน 
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ตัวแทนกลุ่ม จำนวน 
7. ชุมชน ....... คน 

 
ระยะที่ 3 หลังการตรวจเยี่ยม 
❖ การดำเนินการหลังตรวจเยีย่ม  

1. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 
2. สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจประเมินในรูปแบบเอกสารและในระบบ CHE QA 

Online  
3. รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจาให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ 
 

4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
            ❖ วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล  

1. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน 
2. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และตัวแทนกลุ่มดังกล่าวข้างต้น พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่การให้บริการ 
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6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 6.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

(=บรรลุ) 
( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนที่ได้ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 3.10 คะแนน     

  
ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจำสถาบนัท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 40     

  
ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจำสถาบนัท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30     

  
ตัวบ่งช้ี 1.4 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการบริการแก่ผู้เรียน 6 ข้อ    
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ี 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 5 คะแนน     

  
ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 5 คะแนน     

  
ตัวบ่งช้ี 2.3 การวิจัยและนวัตกรรม 7 ข้อ    

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 5 ข้อ    
องคประกอบท่ี 4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งช้ี 4.1 ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของสถาบนั 6 ข้อ    
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

(=บรรลุ) 
( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนที่ได้ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน และอัตลักษณ์ของสถาบัน 

    

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสตูรและคณะ     

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ  
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6.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ตาราง ป.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 
ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01 – 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดำเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 4 1.2 , 1.3 
(.....) 

1.4  
(.....) 

1.1 
(.....) 

 การดำเนินงานระดับด ี

2 3 2.1 
(.....) 

2.3 
(.....) 

2.2 
(.....) 

 การดำเนินงานระดับดีมาก 

3 1 - 3.1 
(.....) 

-  การดำเนินงานระดับดีมาก 

4 1 - 4.1 
(.....) 

-  การดำเนินงานระดับดีมาก 

5 2 - 5.1 , 5.2 
(.....) 

-  การดำเนินงานระดับดีมาก 

รวมตัวบ่งชี้ 11 3 6 2  
คะแนนเฉลี่ย     การดำเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 
การดำเนินงาน 

ระดับด ี
การดำเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดำเนินงาน
ระดับด ี
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 6.3 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 
1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 
 
 
 
 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 

4.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 
 
 

5. การปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบณัฑิต 
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 
 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 

5. การปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 
 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 

5. การปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการแก่สังคม 
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 
 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 

5. การปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 4: การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 
 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 

5. การปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 
 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 

5. การปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 

 
 

หน้าที่ 369



 

 

 

7. สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/ อาจารย์/ เจ้าหน้าที่/ นักศึกษา/ ศิษย์เก่า/ ผู้ใช้บัณฑติ/ชมุชน 

1. กลุ่มผู้บริหาร 
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : ............................ เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ ................................ 
ผู้สัมภาษณ์  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………......…… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 370



 

 

2. กลุ่มอาจารย ์
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : ............................ เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ ................................ 
ผู้สัมภาษณ์  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………......…… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 371



 

 

3. กลุ่มผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน 
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : ............................ เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ ................................ 
ผู้สัมภาษณ์  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………......…… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 372



 

 

4. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : ............................ เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ ................................ 
ผู้สัมภาษณ์  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………......…… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 373



 

 

5. กลุ่มนักศึกษา 
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : ............................ เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ ................................ 
ผู้สัมภาษณ์  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………......…… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 374
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