
 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

 
โปรแกรมวิชา……………………….. 

คณะ / ศูนย / สาํนัก………………………….. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 
 
 

เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2552 

ระหวาง วันที่ 1 มิถุนายน  2551 – วันที่ 31 พฤษภาคม  2553 
                                
 

                                                                                                รายงาน วันที่ ……………….. 



 

 

คํานํา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน  และกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ....................................................  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการบริหาร
จัดการและปฏิบัติงาน ตั้งแต ปการศึกษา ................... มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยาง
ตอเนื่องทุกปการศึกษา และ ปการศึกษา 2552 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)   ตาม
องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน และเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการ 
            รายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ของ .................................. จัดทําสําหรับการประเมิน
คุณภาพภายในอยางเปนทางการโดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน  2552  ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2553  เปนรายงานที่เสนอขอมูลจํานวน  10  องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 
ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และ  แผนดําเนินการ  องคประกอบที่  2  การเรียนการสอน   
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  องคประกอบที่ 4 การวิจัย  องคประกอบที่ 5 การ
บริการวิชาการแกสังคม  องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  องคประกอบที่ 7  การ
บริหารและการจัดการ   องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  องคประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ และองคประกอบที่  10 สถานศึกษา 3 ดี 
  
 

ลายเซ็นหวัหนาหนวยงาน 
( ช่ือ – นามสกุลเต็มของหัวหนาหนวยงาน ) 

ตําแหนงของหัวหนาหนวยงาน 
วันที่ ………………. 

 
 

 
 
 



 

 

                                                               สารบัญ 
                        

หนา 
คํานํา   
สารบัญ    
บทสรุปผูบริหาร  
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของ   .................................................................................................    
สวนที่ 2  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ .........................................................    
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ แผนดําเนนิการ ...................  
 องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน  …………………………..………………..      
 องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา .......................................................    
 องคประกอบที่ 4  การวิจยั .......................................................................................   
 องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม .................................................  
 องคประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม .....................................................  
 องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ ..........................................................  
 องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ ..............................................................  
 องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ …………………………  
 องคประกอบที่ 10  สถานศึกษา 3 ด ี  
 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  .............................................................  
 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา.....................................................  
 สรุปผลการประเมิน  จดุแข็ง จุดออน และ แนวทางปรับปรุงพัฒนา………………  
ภาคผนวก ……………………………………………………………………….…………….    
 รายการหลักฐานแสดง  ............................................................................................  
 สรุปผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของปการศกึษา 2551 ........................  
 สรุปผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอกโดย สมศ. รอบสอง .......................  
 เอกสารการติดตามประเมินผลตางๆ ........................................................................  
 ขอมูลพื้นฐาน ประจําปการศกึษา 2552 .....................................................................  
 รายช่ือคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ............................................  
 รายช่ือกรรมการประกันคุณภาพการประกนัคุณภาพ............………………………  
 รายช่ือผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ....................................................  



 

 

บทสรุปผูบริหาร 

 

  บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเองเพื่อนําเสนอขอมูลสําหรับผูบริหารใช
ประกอบการศึกษารายงานการประเมินตนเองของคณะวิชาหรือภาควิชาหรือหนวยงานสนับสนุน
วิชาการ ตามรายองคประกอบโดยบรรยายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นําเสนอจุดเดน จุดที่ควร
พัฒนา และขอเสนอแนะในการพัฒนา พรอมทั้งนําเสนอแนวทางพัฒนาเรงดวน 3 – 5 ขอ ในฐานะที่
ทานเปนหัวหนาหนวยงานโดยไมตองคํานึงถึงขอจํากัดดานงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สวนที่ 1   
ขอมูลเบื้องตนของ ......................................... 

 

1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ปรัชญา   วิสัยทัศน  พนัธกิจ  วัตถุประสงค  และ แผนงาน 
      2.1 ปรัชญา 
 
        
      2.2 วิสัยทัศน 
 
      2.3 พันธกิจ 

 
 

      2.4 วัตถุประสงค 
 
 

 
 
 



 

 

3.  โครงสรางองคการการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  รายนามคณะผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. จํานวนบคุลากร 
            จํานวนบุคลากร  ของ  ............................... ปการศึกษา................  มีจํานวน  .......... คน 
จําแนกเปนขาราชการพลเรือนสายสนับสนนุ ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ พนักงานอาจารย 
พนักงานราชการ และพนกังานมหาวทิยาลยั  ดังนี ้
 

 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปนรอยละ 
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ   
ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน   
พนักงานราชการสายวิชาการ   
พนักงานราชการสายสนับสนุน   
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ   
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน   
พนักงานอาจารย   
ลูกจางประจํา   
ลูกจางชั่วคราว   

รวม   
 



 

 

        ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือน  จําแนกตามระดบัการศึกษา 

ประเภท 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ลาศึกษาตอ รวม

ท้ังหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

สายวิชาการ              

สายสนับสนุน              

รวม              

 
        ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ  จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวชิาการ จํานวน รอยละ 
อาจารย   
ผูชวยศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย   
ศาสตราจารย   

รวม   
 
 ตาราง...................... 

 

 

 

 

 

 

7. นักศึกษา  

 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของคณะ  ..................................ปการศึกษา 2552 
นักศึกษา จํานวน รอยละ 

ปริญญาตรี  ภาคปกติ   
ปริญญาตรี  ภาค กศ.พป.   
บัณฑิตศึกษา   
             รวม                                                



 

 

 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 

ภาคปกต ิ ภาค กศ.พป. 

อนุปริญญา ปริญญาตร ี รวม อนุปริญญา ปริญญาตร ี รวม 

2 ป 4 ป 5 ป 2 ป 4 ป 5 ป 

           

           

           

           

รวม           

 
 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามชัน้ป 

           นักศึกษา    ชั้นปท่ี 1    ชั้นปท่ี 2    ชั้นปท่ี 3    ชั้นปท่ี 4    รวม 
      
      
      
      
               รวม      

 
 ตาราง....................... 
 

8. งบประมาณ 
 ตารางแสดงงบประมาณของ  ...............................  ประจําป...................... 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีใชไป 

งบประมาณ 
ท่ีเหลือ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

ท่ีใชไป 
งบประมาณเงินแผนดิน     
งบประมาณรายจายเงินรายได     

                   รวม     

 



 

 

9. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา           
    
             ...................................มีระบบการประกันคณุภาพ (Quality Assurance) ที่จัดทําขึ้นเพื่อ
ติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดาํเนินงานตามภารกิจหลักของ ..........................  และ
โครงการในภาพรวมของ ...........................โดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกหลักในการ
ควบคุม (Quality Control)  การตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การประเมิน (Quality 
Assessment) ทั่วทั้ง  ........................................ 
               ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาของ ...................................... มี 2 ระบบ ไดแก  ระบบ
การประกันคณุภาพภายใน และ ระบบการประกันคณุภาพภายนอก   ตามกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน ) 
หรือเรียกวา  สมศ.  
 
         กลไกและระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของ  ................................... ประกอบดวย 

1.  มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดบั .........................และกําหนดความรับผิดชอบใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกนัคุณภาพที่กําหนดเปนลาย
ลักษณอักษร 
              2.  มีเกณฑ / ตวับงชี้ในการประกันคณุภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
           3.  มีกระบวนการในการดําเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
            4.  ผูบริหารและอาจารย / บคุลากร  ของ .............................มีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
              5.  มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคณุภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
            นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ  ........................................................................
 1. เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคณุภาพการศึกษา 

2. สงเสริมใหมีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได 
          3. เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวาง  .........................  กับ บุคคล /  องคกร 
              4. สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ ...................  เผยแพรตอสังคมภายนอก       
 



 

 

        กรรมการประกันคุณภาพของ ............................................. 
            1. กรรมการอํานวยการ 
                                                                                  ประธานกรรมการ 
                                                                                  รองประธานกรรมการ 
                                                                                  กรรมการ 
                                                                                  กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่   ใหคําปรึกษา  เสนอแนะ  และตดัสินปญหาที่เกดิขึ้น 
 
    2. กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ .................................. 
                                                                         ประธานกรรมการ 
                                                                         รองประธานกรรมการ 
                                                                         กรรมการ 
                                                                         กรรมการ 
                                                                         กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่  ดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของ.............................และรายงานการประเมิน
ตนเองทุกปการศึกษา 
 
 3. กรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ของ ........................................ 
                                                                         ประธานกรรมการ 
                                                                         รองประธานกรรมการ 
                                                                         กรรมการ 
                                                                         กรรมการ 
                                                                         กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาที่  ประเมนิและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน  ของ ....................................................... 
 
 
 
 
 



 

 

10. การบริหารหลักสูตร 
      การบริหารหลักสูตรของคณะ ......................................................  

   1.  ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค 
  2.  ระบบการจัดการเรียนการสอน 

      2.1  มีการจัดทาํแผนการเรียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
       2.2  กรรมการโปรแกรมวิชาบริหารหลักสูตรและจัดอาจารยสอนในวิชาตางๆ 
     2.3  อาจารยผูสอน ประกอบดวย อาจารยประจํา   พนกังานราชการ อาจารยประจําตาม

สัญญา อาจารยพิเศษ และวทิยากร 
    2.4  การสอนแตละรายวิชาอาจารยผูสอนจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
           2.4.1  จัดทําแนวการสอน ( Course  Syllabus ) 
              2.4.2  สอนดวยเทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนศนูยกลาง 
              2.4.3  จัดกิจกรรม/ทดสอบ คะแนนพัฒนาการ เก็บคะแนนระหวางเรยีน  
              2.4.4  แจงผลคะแนนการจัดกิจกรรม/ทดสอบระหวางภาคเรียน 
              2.4.5  สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน 
              2.4.6  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย ทุกภาคเรียน 
              2.4.7  อาจารยนําผลการประเมินมาปรับปรุงการสอนสําหรับภาคเรียนใหม 
             2.4.5  อาจารยทําวิจยัในชัน้เรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการสอนใหมคีุณภาพมากขึน้                               

 3.  การประเมินผลการศึกษา ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการปะเมิน
ผลการศึกษา 

4.  ระบบอาจารยที่ปรึกษา นักศกึษาทุกหลักสูตรมีอาจารยทีป่รึกษาทางวิชาการ อาจารยที่
ปรึกษาชุมนุม อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และ อาจารยที่ปรึกษางานวิจยั    

5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไดแก การศึกษาดูงาน การฝกอบรม / สัมมนา การฝกภาคสนาม  
กิจกรรมกฬีา  กิจกรรมทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม และ คายอาสาพัฒนา  

6.  การพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา เชน การศกึษาตอ การจดัทําผลงานทาง
วิชาการ และ การศึกษาดูงาน  ฝกอบรม ประชุมและสัมมนา ทั้งในประเทศและตางประเทศมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

7.  การประกันคณุภาพของหลักสูตร ประกอบดวย 
 7.1 การบริหารหลักสูตร มีการบริหารที่เปนระบบมีการควบคุมและกํากับดูแลการ

ตรวจสอบ การประเมิน และการปรับปรุง เพื่อใหเกิดคณุภาพ 



 

 

 7.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ไดแก อุปกรณและเครื่องมือทดลองทาง
วิทยาศาสตรช้ันสูง รวมทั้งอุปกรณโสตทัศนูปกรณและอปุกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  7.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานกัศึกษา ดวยระบบอาจารยทีป่รึกษาและมกีาร
ประเมินอาจารยที่ปรึกษาทกุปการศึกษา 

  7.4 การสํารวจติดตามการมีงานทํา ปละ 1 คร้ัง และ การสํารวจความพงึพอใจของผูใช
บัณฑิต ทุก 5 ป / 1 คร้ัง เพื่อสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน 

8.  การปรับปรุง / พัฒนาหลักสตูรของคณะวทิยาศาสตร 
        8.1 หลักสูตรจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาใหทนัสมัย เปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ  5 ป 
        8.2 มีการประเมินเพื่อพฒันาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป 
        8.3 การปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรจะตองปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
      8.4  คณะ ...................มีแผนงาน / โครงการการพัฒนาหลักสูตร ดังนี ้
              8.4.1 หลักสูตรใหม (หลักสูตรที่ไมเคยเปดสอนในระดบัและสาขาวิชานั้นมากอน) 

จะตองสอดคลองกับนโยบาย ของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ 
และความตองการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม 

             8.4.2 หลักสูตรปรับปรุง  
               8.4.2.1 หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย เปนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่เปดสอนซึ่ง

ปรับปรุงในระดับ รายวิชา เชน การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคําอธิบาย
รายวิชา โดยไมกระทบโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวชิาเฉพาะ 

                     8.4.2.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุง เปนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่เปดสอน ซ่ึง
ปรับปรุง สาระสําคัญของหลักสูตรเชน วตัถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร   ช่ือ
หลักสูตร ช่ือปริญญา เนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศกึษา 

9.  โครงสรางหลักสูตร   หลักสูตรที่พัฒนาใหมจะตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากาํหนด เชน  โครงสรางหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548กําหนด จํานวนหนวยกิต รวมระดับปริญญาตรี ( 4 ป ) 
มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกิต 

    โครงสรางหลักสูตร 
       1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา    30   หนวยกติ 
       2.  หมวดวิชาเฉพาะ          ไมนอยกวา    84   หนวยกติ 
       3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา       6   หนวยกติ 



 

 

10.  ขั้นตอนการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร 
      10.1 การวิจยัความตองการของตลาดแรงงาน หรือ การประเมินการใชหลักสูตร  เพื่อนํามาสูการ

พัฒนาหลักสูตร 
       10.2 จัดทาํ ราง หลักสูตรปรับปรุง / หลักสูตรใหม  
       10.3 คณะกรรมการประจําคณะพิจารณากลั่นกรอง รางหลักสูตรปรับปรุง /  หลักสูตร ใหม  
   10.4  คณะเสนอหลักสูตรปรับปรุง / หลักสูตรใหม  ตอสภาวิชาการ 
   10.5 สภาวิชาการเสนอเสนอหลักสูตรปรับปรุง / หลักสูตรใหม  ตอ สภามหาวิทยาลยั 
  10.6 มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปรับปรุง / หลักสูตรใหม  ใหสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเห็นชอบและเสนอ ก.พ. ตอไป 
 

 
11.  คุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
 การผลิตบัณฑติของคณะ  ........................ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และ
สอดคลองกับสภาพการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะ .....................จึง
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค ดงันี้ 

 
 1.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12.  อาคารสถานที่ 
 
     อาคาร 
 
 
 
      สถานที่ตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 



 

 

13.  องคประกอบคุณภาพ 
              .................................... ดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  10 องคประกอบ ดังนี ้

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 
องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
องคประกอบที่  10  สถานศึกษา 3 ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14.  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา (ปการศึกษา............)    
       และเปาหมายในปปจจุบัน (ปการศึกษา...............) 
              .................................................... สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา 
( ปการศึกษา 2551 ) และเปาหมายในปปจจุบัน ( ปการศึกษา 2552)  ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่.....  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา  (ปการศึกษา..............)   และ 
                    เปาหมายในปปจจุบัน (ปการศึกษา................) 
 

องคประกอบ 
คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปท่ีผานมา 
(ปการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินในรอบปท่ีผานมา 

เปาหมายในปปจจุบัน 
(ปการศึกษา 2552) 

องคประกอบท่ี  1      

ปรัชญา   ปณิธาน     

วัตถุประสงคและแผนการ    

ดําเนินการ    

ตัวบงชี้ท่ี 1.1  มีการกําหนด    

ปรัชญาหรือปณิธาน ตลอด    
จนมีกระบวนการพัฒนา    
กลยุทธ แผนดําเนินงาน     
และมีการกําหนดตัวบงช้ี    
เพื่อวัดความสําเร็จของการ    
ดําเนินงานตามแผนให    
ครบทุกภารกิจ    

ตัวบงชี้ท่ี 1.2  รอยละของ    

การบรรลุเปาหมายตามตัว    
บงช้ีของการปฏิบัติงานที่    
กําหนด    
    
    
    
    
    
    

 



 

 

ตารางที่ 1  (ตอ) 

 องคประกอบ 

คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปท่ีผานมา 

(ปการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตามผลการ

ประเมินในรอบปท่ีผานมา 

เปาหมายในปปจจุบัน 

(ปการศึกษา 2552) 

องคประกอบท่ี  2      

การเรียนการสอน    

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  มีระบบและ    

กลไกการพัฒนาและ    

บริหารหลักสูตร    

ตัวบงชี้ท่ี 2.1.1  รอยละของ

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา 

   

ตัวบงชี้ท่ี 2.1.2  รอยละของ

บทความจากวิทยานิพนธ

ปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร

ตอจํานวนวิทยานิพนธ

ปริญญาโททั้งหมด 

   

ตัวบงชี้ท่ี 2.1.3  รอยละของ

บทความจากวิทยานิพนธ

ปริญญาเอกที่ตีพิมพ

เผยแพรตอจํานวน

วิทยานิพนธปริญญาเอก

ทั้งหมด 

   

ตัวบงชี้ท่ี 2.1.4  รอยละของ

หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอ

หลักสูตรทั้งหมด 

   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  มีกระบวน    

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน    

สําคัญ    
 
 
 
 



 

 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปท่ีผานมา 

(ปการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตามผลการ

ประเมินในรอบปท่ีผานมา 

เปาหมายในปปจจุบัน 

(ปการศึกษา 2552) 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2.1  ระดับความ

พึงพอใจของนักศึกษาตอ

คุณภาพการสอนของ

อาจารยและสิ่งสนับสนุน

การสอนของอาจารย และ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2.2  

ประสิทธิภาพของการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

   

ตัวบงชี้ท่ี 2.3  มีโครงการ    

หรือกิจกรรมที่สนับสนุน    

การพัฒนาหลักสูตรและ    

การเรียนการสอนซึ่งบุคคล    

องคกร และชุมชนภายนอก    

มีสวนรวม    

ตัวบงชี้ท่ี 2.4  จํานวน    

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา    

ตอจํานวนอาจารยประจํา    

ตัวบงชี้ท่ี 2.5  สัดสวนของ    

อาจารยประจําที่มีวุฒิ    

ปริญญาตรี  ปริญญาโท    

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา    

ตออาจารยประจํา    

ตัวบงชี้ท่ี 2.5.1  รอยละของ

อาจารยประจําที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา

ตออาจารยประจํา 

   

 
 
 



 

 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปท่ีผานมา 

(ปการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตามผลการ

ประเมินในรอบปท่ีผานมา 

เปาหมายในปปจจุบัน 

(ปการศึกษา 2552) 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6  สัดสวนของ    

อาจารยประจําที่ดํารง    

ตําแหนงอาจารย       

ผูชวยศาสตราจารย     

รองศาสตราจารย      

และศาสตราจารย    

ตัวบงชี้ท่ี 2.7  มีกระบวน    

การสงเสริมการปฏิบัติตาม    

จรรยาบรรณวิชาชีพของ    

คณาจารย    

ตัวบงชี้ท่ี 2.7.1  ระดับ

ความสําเร็จของการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย

ของสถาบันอุดมศึกษา 

   

ตัวบงชี้ท่ี 2.8  มีระบบและ    

กลไกสนับสนุนใหอาจารย    

ประจําทําการวิจัยเพื่อ    

พัฒนาการเรียนการสอน    

ตัวบงชี้ท่ี 2.9  รอยละของ    

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่    

ไดงานทํา และการประกอบ    

อาชีพอิสระภายใน 1 ป    

ตัวบงชี้ท่ี 2.10 รอยละของ    

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่    

ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปน    

ไปตามเกณฑ    

ตัวบงชี้ท่ี 2.11 ระดับความ    

พึงพอใจของนายจาง      

ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต    
 



 

 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปท่ีผานมา 

(ปการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตามผลการ

ประเมินในรอบปท่ีผานมา 

เปาหมายในปปจจุบัน 

(ปการศึกษา 2552) 

ตัวบงชี้ท่ี 2.12 รอยละของ    

นักศึกษา และศิษยเกาที่    

สําเร็จการศึกษาในรอบปที่    

ผานมาที่ไดรับการประกาศ    

เกียรติคุณยกยองในดาน    

วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม    

จริยธรรม กีฬา สุขภาพ     

ศิลปและวัฒนธรรม และ    

ดานสิ่งแวดลอมในระดับ    

ชาติหรือนานาชาติ    

ตัวบงชี้ท่ี 2.12.1  จํานวน
วิทยานิพนธและงานวิชาการของ
นักศึกษาที่ไดรบรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ภายในรอบ 3 ป (ช้ินงาน) 

   

ตัวบงชี้ท่ี 2.12.2  จํานวน
นักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของ
กับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

   

องคประกอบท่ี  3      
กิจกรรมการพัฒนา    
นักศึกษา    
ตัวบงชี้ท่ี 3.1  มีการจัด    
บริการแกนักศึกษาและศิษยเกา    
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 มีการสงเสริม    
กิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน    
และสอดคลองกับคุณลักษณะ    
ของบัณฑิตที่พึงประสงค    



 

 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปท่ีผานมา 

(ปการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตามผลการ

ประเมินในรอบปท่ีผานมา 

เปาหมายในปปจจุบัน 

(ปการศึกษา 2552) 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2.1  รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษา 

   

องคประกอบท่ี 4      
การวิจัย    
ตัวบงชี้ท่ี 4.1  มีการพัฒนา    
ระบบและกลไกในการ    
สนับสนุนการผลิตงานวิจัย    
และงานสรางสรรค    
ตัวบงชี้ท่ี 4.2  มีระบบ    
บริหารจัดการความรูจาก    
งานวิจัยและงานสรางสรรค    
ตัวบงชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุน    
งานวิจัยและงานสรางสรรค    
จากภายในและภายนอก    
สถาบันตอจํานวนอาจารย    
ประจํา    
ตัวบงชี้ท่ี 4.3.1  เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางของ
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

   

ตัวบงชี้ท่ี 4.3.2  เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 

   

ตัวบงชี้ท่ี 4.3.3  รอยละของ
อาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย
หรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

   

ตัวบงชี้ท่ี 4.3.4  รอยละของ
อาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย
หรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

   

 
 



 

 

องคประกอบ 
คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปท่ีผานมา 
(ปการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินในรอบปท่ีผานมา 

เปาหมายในปปจจุบัน 
(ปการศึกษา 2552) 

ตัวบงชี้ท่ี 4.4  รอยละของ    
งานวิจัยและงานสรางสรรค    
ที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการ    
จดทะเบียนทรัพยสินทาง    
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร    
หรือนําไปใชประโยชนทั้ง    
ในระดับชาติและในระดับ    
นานาชาติตอจํานวน    
อาจารยประจํา    
ตัวบงชี้ท่ี 4.4.1  รอยละของ
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรและ/หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ตอจํานวน
อาจารยประจํา 

   

องคประกอบท่ี  5      
การบริการวิชาการแกสังคม    
ตัวบงชี้ท่ี 5.1  มีระบบและ    
กลไกในการบริการทาง    
วิชาการแกสังคมตามเปา    
หมายของสถาบัน    
ตัวบงชี้ท่ี 5.1.1  มีการนําความรู
และประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

   

ตัวบงชี้ท่ี 5.1.2  ระดับ
ความสําเร็จในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจ
ของสถาบัน 

   

 
 
 
 
 
 



 

 

องคประกอบ 
คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปท่ีผานมา 
(ปการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินในรอบปท่ีผานมา 

เปาหมายในปปจจุบัน 
(ปการศึกษา 2552) 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2  รอยละของ    
อาจารยประจําที่มีสวนรวม    
ในการใหบริการทางวิชาการ    
แกสังคม  เปนที่ปรึกษา    
เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน  เปนกรรมการ
วิชาการ  กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา 

   

ตัวบงชี้ท่ี 5.3  รอยละของ    
กิจกรรมหรือโครงการ    
บริการวิชาการและวิชาชีพ    
ที่ตอบสนองความตองการ    
พัฒนาและเสริมสรางความ    
เขมแข็งของสังคม ชุมชน    
ประเทศชาติและนานาชาติ    
ตออาจารยประจํา    
ตัวบงชี้ท่ี 5.4  รอยละของระดับ    
ความพึงพอใจของผูรับ    
ตัวบงชี้ท่ี 5.5  จํานวนแหลง    
ใหบริการวิชาการ  และ    
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ    
ในระดับชาติหรือระดับ    
นานาชาติ    

องคประกอบท่ี  6      

การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม    

ตัวบงชี้ท่ี 6.1  มีระบบและกลไก    

ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    

ตัวบงชี้ท่ี 6.1.1  รอยละของ

โครงการ/กิจกรรมในการ

อนุรักษ  พัฒนาและสรางเสริม

เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม

ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทา 

   



 

 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปท่ีผานมา 

(ปการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตามผลการ

ประเมินในรอบปท่ีผานมา 

เปาหมายในปปจจุบัน 

(ปการศึกษา 2552) 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1.2  รอยละของ

โครงการหรือกิจกรรมในการ

อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม

เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม

ตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรม

นักศึกษาทั้งหมด 

   

ตัวบงชี้ท่ี 6.1.3  รอยละเฉลี่ยของ

นักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือ

กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา

และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ

และวัฒนธรรมตอจํานวน

นักศึกษาทั้งหมด 

   

องคประกอบท่ี  7       

การบริหารและการจัดการ    

ตัวบงชี้ท่ี 7.1  สภาสถาบัน    

ใชหลักธรรมาภิบาลในการ    

บริหารจัดการ และสามารถ    

ผลักดันสถาบันใหแขงขัน    

ไดในระดับสากล    

ตัวบงชี้ท่ี 7.2  ภาวะผูนําของ    

ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน    

ตัวบงชี้ท่ี 7.3  มีการพัฒนา    

สถาบันสูองคการเรียนรู    

ตัวบงชี้ท่ี 7.4  มีระบบและ    

กลไกในการบริหารทรัพยากร    

บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษา

ไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ 

   

ประสิทธิภาพ    
 
 
 



 

 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปท่ีผานมา 

(ปการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตามผลการ

ประเมินในรอบปท่ีผานมา 

เปาหมายในปปจจุบัน 

(ปการศึกษา 2552) 

ตัวบงชี้ท่ี 7.4.1  รอยละของ

อาจารยประจําที่เขารวมประชุม

วิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

   

ตัวบงชี้ท่ี 7.4.2  รอยละของ

บุคลากรประจําสายสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 

   

ตัวบงชี้ท่ี 7.4.3  ระดับคุณภาพ

ของแผนพัฒนาบุคลากรของ

สถาบันอุดมศึกษา 

   

ตัวบงชี้ท่ี 7.5  ศักยภาพของ    

ระบบฐานขอมูลเพื่อการ    

บริหารการเรียนการสอน    

และการวิจัย    

ตัวบงชี้ท่ี 7.5.1  ระดับ

ความสําเร็จของการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลอุดมศึกษาดาน

นักศึกษา บุคลากรและหลักสูตร

และการเงิน 

   

ตัวบงชี้ท่ี 7.6  ระดับความ    

สําเร็จในการเปดโอกาสให    

บุคคลภายนอกเขามามีสวน    

รวมในการพัฒนาสถาบัน    

อุดมศึกษา    
 
 
 
 



 

 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปท่ีผานมา 

(ปการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตามผลการ

ประเมินในรอบปท่ีผานมา 

เปาหมายในปปจจุบัน 

(ปการศึกษา 2552) 

ตัวบงชี้ท่ี 7.6.1  ระดับ

ความสําเร็จในการเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็นและรวม

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ

ราชการ 

   

ตัวบงชี้ท่ี 7.7  รอยละของ    

อาจารยประจําที่ไดรับ    

รางวัลผลงานทางวิชาการ    

หรือวิชาชีพในระดับชาติ    

หรือนานาชาติ    

ตัวบงชี้ท่ี 7.8  มีการนํา    

ระบบบริหารความเสี่ยงมา    

ใชในกระบวนการบริหาร    

การศึกษา    

ตัวบงชี้ท่ี 7.9  ระดับความ    

สําเร็จของการถายทอดตัว    

ช้ีวัดและเปาหมายของ    

ระดับองคกรสูระดับบุคคล    

องคประกอบท่ี  8      

การเงินและงบประมาณ    

ตัวบงชี้ท่ี 8.1  มีระบบและ    

กลไกในการจัดสรร  การ

วิเคราะหคาใชจาย  การ

ตรวจสอบการเงิน  และ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

   

ตัวบงชี้ท่ี 8.1.1  คาใชจายและ

มูลคาของสถาบันในการบริการ

วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอ

อาจารยประจํา 

   



 

 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปท่ีผานมา 

(ปการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตามผลการ

ประเมินในรอบปท่ีผานมา 

เปาหมายในปปจจุบัน 

(ปการศึกษา 2552) 

ตัวบงชี้ท่ี 8.1.2  รายรับของ

สถาบันในการใหบริการวิชาการ

และวิชาชีพในนามสถาบันตอ

อาจารยประจํา 

   

ตัวบงชี้ท่ี 8.1.3  รอยละของ

คาใชจายและมูลคาที่ใชในการ

อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม

เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม

ตองบดําเนินการ 

   

ตัวบงชี้ท่ี 8.1.4  สินทรัพยถาวร

ตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลา

เทียบเทา) 

   

ตัวบงชี้ท่ี 8.1.5  คาใชจาย

ทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็ม

เวลาเทียบเทา) 

   

ตัวบงชี้ท่ี 8.1.6  รอยละของเงิน

เหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 

   

ตัวบงชี้ท่ี 8.1.7  งบประมาณ

สําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้ง

ในประเทศและตางประเทศตอ

อาจารยประจํา 

   

ตัวบงชี้ท่ี 8.1.8  คาใชจาย

ทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด 

คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศตอนักศึกษา 

   

ตัวบงชี้ท่ี 8.2  มีการใช    

ทรัพยากรภายในและ    

ภายนอกสถาบันรวมกัน    
 
 
 



 

 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

ผลการประเมินจากปท่ีผานมา 

(ปการศึกษา 2551) 

ผลการปรับปรุงตามผลการ

ประเมินในรอบปท่ีผานมา 

เปาหมายในปปจจุบัน 

(ปการศึกษา 2552) 

องคประกอบท่ี  9      

ระบบและกลไกการประกัน    

คุณภาพ    

ตัวบงชี้ท่ี 9.1  มีระบบและ    

กลไกการประกันคุณภาพ    

ภายในที่เปนสวนหนึ่งของ    

กระบวนการบริหารการ    

ศึกษา    

ตัวบงชี้ท่ี 9.2  มีระบบและ    

กลไกการใหความรูและ    

ทักษะดานการประกัน    

คุณภาพแกนักศึกษา    

ตัวบงชี้ท่ี 9.3  ระดับความ    

สําเร็จของการประกัน    

คุณภาพการศึกษาภายใน    

ตัวบงชี้ท่ี 9.3.1  ระดับคุณภาพ

ของสถาบันจากผลการประเมิน 

สมศ.) 

   

องคประกอบท่ี  10   

สถานศึกษา 3 ดี 

   

ตัวบงชี้ท่ี 10.1  การบริหาร

จัดการสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 

- -  

ตัวบงชี้ท่ี 10.2  ผลที่เกิดกับ

ผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3 D)  มี

ความรู เจตนคติที่ดี  ตลอดจน

เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่

พึงประสงคทั้ง 3 ดาน 

- -  

 
 



 

 

                              สวนที่ 2   ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
 
 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเทียบกับเกณฑ และเทียบกับ
เปาหมายจุดแข็ง / จุดออน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแตละตัวบงชี้ 
   .............................  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รายงานผลการดําเนินงานจริง ประเมิน
คุณภาพตนเองตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และตามเปาหมายที่
กําหนดไว  รวมทั้งวิเคราะหจุดแข็ง / จุดออน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง ตามตัวบงชี้แตละ
องคประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1    มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผน
  ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงตามแผนให 
  ครบทุกภารกิจ (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้   : กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน    : ระดับ 
1. มีการกําหนดปรัชญา หรือ ปณิธาน   
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนนิงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลอง

กันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบันยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงานและกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชีเ้พื่อวดั

ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
4. มีการดําเนนิการตามแผนครบทุกภารกจิ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

และ รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 

เปาหมาย กับยทุธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน และ
แนวโนมในอนาคตอยางสม่าํเสมอ 

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนนิงาน
อยางตอเนื่อง 



 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน  : 
       ปงบประมาณ 2552 ........................ มีผลงานผานระดับ ............ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
ดังนี ้
 1.   
 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
1.1 ระดับ ผาน   ระดับ......  ..... คะแนน 

 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับเปาหมายทีกํ่าหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

1.1 ระดับ ระดับ ..... ระดับ  5 ผาน ระดับ ...  
 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                        ..........คะแนน  
 
จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
แนวทางการพฒันา : 
 
 

 



 

 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
 

 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบตัิงานที่กําหนด (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
 
การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 
 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 
 

  เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
บรรลุเปาหมาย 
รอยละ  60 –  74 

บรรลุเปาหมาย 
รอยละ  75 –  89 

บรรลุเปาหมาย 
รอยละ  90 – 100 

 
ผลการดําเนินงาน  : 
        ปงบประมาณ 2552 …………………………… มีจํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณทั้งหมด จํานวน.................ตัวบงชี้  มีจํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป
ที่บรรลุเปาหมายทั้งสิ้นจํานวน............ ตัวบงชี้  คิดเปนรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้การ
ปฏิบัติงานที่กําหนด เทากับ................. 
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
1.2 รอยละ รอยละ....   ...  คะแนน 

x 100 



 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

1.2 รอยละ รอยละ... รอยละ 85 รอยละ...  
 
สรุปผลการประเมินตนเอง : 

        คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ.                     การบรรลุเปาหมาย 
                            ... คะแนน                        
 

 

จุดแข็ง/จุดออน : 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 1   

ตัวบงชี ้ รายละเอียด 
คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

สกอ. 
(คะแนนเต็ม 3.00)

สมศ. 
(คะแนนเต็ม 3.00) 

 

1.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนดําเนนิการ 

 -  

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

 -  

เฉล่ีย  -  



 

 

องคประกอบที่ 2  การเรยีนการสอน 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 :  มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :  กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน    : ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร   
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง 
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสตูรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลกัสูตร

ที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 
รอยละของบณัฑิตที่ทํางานตรงสาขา 

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศกึษาไปปรับปรุง
หลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่องและมีการ
ประกันคณุภาพหลักสูตรครบทุกประเดน็ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

7. หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจยั (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริญญาเอก)  
ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสตูรทั้งหมด 
 

สูตรในการคาํนวณรอยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวจัิย 
 

หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจยั 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) 

            X 100 
หลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 

 
 

เกณฑการประเมิน  : 

                   คะแนน  1                   คะแนน  2                 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5  ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 6 ขอแรก 



 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
       
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
2.1 ระดับ ผาน ระดับ... ....คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

2.1 ระดับ ระดับ... ระดับ 5 ผาน ระดับ...  
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  :  

        คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ.                     การบรรลุเปาหมาย 

                                ... คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
 

แนวทางการพฒันา  : 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
 
 

 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1.1 รอยละของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สมศ.) 
 

ชนิดตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีในปการศึกษานัน้ที่ไดงานทําทั้งหมด 
 

 
 

เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 59  60 – 79  ≥  80 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ สมศ. 
2.1.1 รอยละ รอยละ... ..... คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

2.1.1 รอยละ รอยละ... 75 % รอยละ...  
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
................. คะแนน  

 
 

x 100 



 

 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
 
 

 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1.2    รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ  เผยแพรตอจํานวน 
  วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด  (สมศ.) 
 

ชนิดตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 

บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
ในปการศึกษานั้นที่ไดตีพิมพเผยแพร 

 

จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น 
 
 
 

เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 24  25 – 39  ≥  40 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ สมศ. 
2.1.2 รอยละ  ..... คะแนน 

 

x 100 



 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

2.1.2 รอยละ  75 %   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
................. คะแนน  

 
จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  
  

 
ตัวบงชี้ท่ี  2.1.3  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน 
  วิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด  (สมศ.) 
 

ชนิดตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 

การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 
 

บทความจากวทิยานิพนธปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
ในปการศึกษานั้นที่ไดตพีิมพเผยแพร 

 
จํานวนวิทยานพินธระดับปรญิญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น 

 
 
 

x 100 



 

 

 
 
 
 

เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 39 40 – 59  ≥  60 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
 
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ สมศ. 
2.1.3 รอยละ  ..... คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

2.1.3 รอยละ     
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
................. คะแนน  

 
จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  
  

 
 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1.4 รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด  (สมศ.) 
 

ชนิดตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา 
 
การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 

จํานวนหลักสตูรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ 
 

จํานวนหลักสตูรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานัน้ 
 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 79 80 – 99  100 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ สมศ. 
2.1.4 รอยละ  ..... คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

2.1.4 รอยละ  90%   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
................. คะแนน  

 
 
 

x 100 



 

 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  
  

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 :  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :  กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน    : ระดับ 
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการ

จัดการศึกษาทกุหลักสูตร 
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกจิกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก

หลักสูตร 
3. มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
4. มีการจัดการเรยีนการสอนทีม่ีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบตอความ

ตองการของผูเรียน 
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จดัใหผูเรียนและอิง

พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคณุภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูทุกหลักสูตร 
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5  ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 



 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
        
 
 

 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

    ตัวบงชี ้ หนวยวัด             ผลการดําเนินงาน      คะแนนอิงเกณฑการประเมิน     
         ตามตัวบงชีข้อง  สกอ. 

       2.2   ระดับ                        ..... คะแนน 
 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

       2.2    ระดับ  ระดับ 5   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                       .....คะแนน  
 

 
จุดแข็ง/จุดออน  : 
    
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  
  

 
ตัวบงชี้ท่ี  2.2.1 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนนุ 
  การสอนของอาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  (สมศ.) 
 

ชนิดตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 2.49 2.5 – 3.49 ≥  3.5 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ สมศ. 
2.2.1 ระดับ  ..... คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

2.2.1 ระดับ  ≥  3.5   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
................. คะแนน  

 
จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
แนวทางการพฒันา  : 



 

 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  
  

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 :   มีโครงการหรอืกิจกรรมที่สนับสนุนการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง
  บุคคล   องคกรและชุมชนภายนอกมีสวนรวม (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :  กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน    : ระดับ 
   1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 
   2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรู และทักษะที่นําไปใชในการ

ปฏิบัติไดจริง  โดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 
   3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดย

ความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก 
   4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุน

จากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 
   5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชน

ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน  : 

                   คะแนน  1                   คะแนน  2                 คะแนน  3 
  มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก    มีการดําเนนิการ 4  ขอแรก    มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน  : 
        
 
 
 



 

 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 
ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตามตัวบงชีข้อง  สกอ. 

2.3 ระดับ  .....คะแนน 
 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

2.3 ระดับ  ระดับ  4   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

        คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ.                     การบรรลุเปาหมาย 
.....คะแนน  

 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
    
 

แนวทางการพฒันา  : 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
2.3.1  
2.3.2  

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 :  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :  ปจจัยนําเขา 



 

 

รอยละของความแตกตาง  =   X  100   

การคิดสัดสวนตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 
     จํานวน FTES ตออาจารยประจําของสถาบัน – เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย  
 

             เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย 

  

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

≥ +10% หรือ ≤-10% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

6 - 9.99% และ –6 – (-9.99)% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99) – 5.99 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
  
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
2.4 รอยละ  คะแนน 

  

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

       2.4   รอยละ  -10% - + 10%   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                      คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 แนวทางการพัฒนา  : 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 



 

 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
2.4.1  
2.4.2  

 
ตัวบงชี้ท่ี  2.5     :    สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ 
 เทียบเทาตออาจารยประจํา (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :  ปจจัยนําเขา 
 
การคิดสัดสวนตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 
 
 
 
 

และ 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมิน   :  ปจจัยนําเขา 

              คะแนน  1               คะแนน  2               คะแนน  3 
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 
รอยละ  1 – 19 หรือ 
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 
รอยละ 20 – 29  แตวุฒิ
ปริญญาตรีมากกวา  
รอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอก อยูระหวางรอยละ 
20 – 29 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ 
นอยกวา รอยละ 5 
หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ 
เทากับรอยละ 30 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ  5 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
หรือ 
เทากับ รอยละ 30 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับ
หรือ 
นอยกวา รอยละ 5 

                     จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา    
 
                จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

x  100 

                     จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา    
 
                จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

x  100 



 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
 
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  
สกอ. 

2.5 รอยละ  คะแนน 
 
 
 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

2.5 รอยละ  ป.เอก > 20% 
และ ป.ตรี < 5 % 

  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                            ….   คะแนน                      
 
จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 

 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  



 

 

ตัวบงชี้ท่ี  2.6     :    สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตาํแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
                                รองศาสตราจารย และ ศาสตราจารย (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :  ปจจัยนําเขา 
 
การคิดสัดสวนตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 
 
 
 
และ 
 
 
และ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมิน    :  ปจจัยนําเขา 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนัอยูระหวาง  
รอยละ 1 – 39 หรือ ผูดํารง
ตําแหนงระดบั ผศ.  รศ. และ ศ. 
รวมกันอยูระหวาง รอยละ 
40 – 59 แตผูดาํรงตําแหนงระดับ 
รศ. ขึ้นไปนอยกวารอยละ 10 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวาง 
รอยละ 40 – 59  และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  
ขึ้นไปเทากับ หรือมากกวา    
รอยละ 10 
หรือ 
1.  ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกันมากกวา 
หรือ เทากับ รอยละ 60 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  
ขึ้นไปนอยกวา รอยละ 10 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ.  และ ศ. รวมกันมากกวา
หรือเทากับ รอยละ  60  และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  
ขึ้นไปเทากับ หรือมากกวา    
รอยละ 10 
 

จํานวนอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนง ผศ., รศ. และ ศ.  รวมกัน 
 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติจริงและลาศึกษาตอ) 
x  100 

จํานวนอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนง รศ. และ ศ.  รวมกัน 
 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติจริงและลาศึกษาตอ) 
x  100 



 

 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
       
 
 
 
 

 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมิน 
ตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 

       2.6     รอยละ                        .....คะแนน 
 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัว
บงชี ้

หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

2.6 ปจจัยนําเขา  ศ. + รศ. + ผศ. 
≥ 40% 

  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                   คะแนน       
 
จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 



 

 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.7 :   มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. มีการกํากับดแูลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5. มีการดําเนนิการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

เกณฑการประเมิน  : 

                   คะแนน  1                   คะแนน  2                 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
 
ผลการดําเนินงาน  : 
       
 
 
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
2.7 ระดับ  .....คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

2.7 ระดับ  ระดับ 4   
 



 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                    คะแนน                        
จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.8  :   มีระบบและกลไกการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน  : ขอ 
1. มีการการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาเกีย่วกบัการวิจยัและ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
2. มีกลไกการบรหิารวิชาการทีก่ระตุนใหอาจารยคิดพัฒนานวัตกรรมใหมในดานการเรียน

การสอน 
3. มีแหลงทุนสนบัสนุนการวจิยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทแีลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจยัดาน

การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
5. มีการสรางเครือขายวจิยัดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน  : 



 

 

                   คะแนน  1                   คะแนน  2                 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
 
 
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
2.8       ขอ                             คะแนน 

 
 
 
 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

2.8 ขอ  3 ขอ   
 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                    คะแนน                       
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 

 
 



 

 

 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  
  

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.9  :   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 

การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและ 
ไดงานทําและประกอบอาชพีอิสระหลังสําเร็จการศึกษา 

          X 100 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา – จํานวนบณัฑิต 
ระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา และลาอุปสมบทและเกณฑทหาร 

 
 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

รอยละ 1 – รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
     
 
 
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
2.9 รอยละ  คะแนน 

 



 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 
ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2551 
เปาหมาย 

ปการศึกษา 2552 
ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

2.9 รอยละ  80 %   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                    คะแนน  
 
จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 

 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.10  : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 

การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทําและ 
ประกอบอาชพีอิสระและไดรับเงินเริ่มตนเปนตามเกณฑ + บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ 
ไดงานทําและประกอบอาชพีอิสระและไดรับเงินเดือนเริ่มตนสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จ

การศึกษา 
                        X  100 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําหรือ 
ประกอบอาชพีอิสระหลังสําเร็จการศึกษา 

 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
รอยละ 1 – รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากบัหรือสูงกวา

เกณฑ ก.พ. 

รอยละ 75 – รอยละ 99 
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูง 

กวาเกณฑ ก.พ. 

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน 
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ ก.พ. 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
 
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.   : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมิน 
ตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 

2.10 รอยละ  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

2.10 รอยละ  75 %   



 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                  คะแนน  
 
จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 

 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.11  :   ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบณัฑิต 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 2.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50  –  3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยอยูระหวาง 3.50  –  5.00 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
 

 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
2.11 คะแนนเฉลี่ย  คะแนน 

 



 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

2.11 คะแนนเฉลี่ย  3.5 คะแนน   
 
สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 

                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 

 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.12  :   รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาที ่
                             ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวชิาการ วิชาชพี คุณธรรม จริยธรรม 
                             กีฬา  สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม  และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติ หรือ 
                            นานาชาต ิ
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 

การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับ รอยละ 0.030 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
      
 
   

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
2.12 รอยละ  คะแนน 

 
 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

2.12 รอยละ  0.016   

 
จํานวนนักศกึษาปจจุบนัและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา 
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาทีไ่ดรับรางวัลทกุประเภทในปการศึกษาปจจบุัน 

 
จํานวนนักศกึษาปจจุบนัและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา 

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

x  100 



 

 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                   คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 2  

ตัวบงชี ้ รายละเอียด 
คะแนน การบรรลุ

เปาหมาย สกอ. 
(คะแนนเต็ม 3.00)

สมศ. 
(คะแนนเต็ม 3.00) 

2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและ  -  



 

 

บริหารหลักสูตร  
2.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรี

ที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา  

-   

2.1.2 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ
ปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอ
จํานวนวิทยานพินธปริญญาโท
ทั้งหมด  

-   

2.1.3 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอ
จํานวนวิทยานพินธปริญญาเอก
ทั้งหมด  

-   

2.1.4 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
ตอหลักสูตรทั้งหมด 

-   

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  

 -  

2.2.1 ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาตอ
คุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการสอนของอาจารย และ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

-   

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน
การพัฒนาหลกัสูตรและการเรียน
การสอนซึ่งบุคคล  องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

 -  

 
 

ตัวบงชี ้ รายละเอียด 
คะแนน การบรรลุ

เปาหมาย สกอ. 
(คะแนนเต็ม 3.00)

สมศ. 
(คะแนนเต็ม 3.00) 

2.4 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา  

 -  



 

 

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
หรือเทยีบเทาตออาจารยประจาํ  

 -  

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  

 -  

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย  

 -  

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให
อาจารยประจําทําการวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 -  

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรี
ที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป  

 -  

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรี
ที่ไดรับเงินเดอืนเริ่มตนเปนไปตาม
เกณฑ  

 -  

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง  
ผูประกอบการ  และผูใชบัณฑิต  

 -  

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี ้ รายละเอียด 
คะแนน การบรรลุ

เปาหมาย สกอ. 
(คะแนนเต็ม 3.00)

สมศ. 
(คะแนนเต็ม 3.00) 

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและ
ศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 

 -  



 

 

ป  ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคณุยกยองในดานวิชาการ  
วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  กีฬา  
สุขภาพ  ศิลปะและวัฒนธรรม  และ
ดานสิ่งแวดลอมในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ   

2.12.1 จํานวนวิทยานพินธและงานวิชาการ
ของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ภายในรอบ 3 ป (ช้ินงาน) 

-   

เฉล่ีย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 :  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศกึษาชั้นปที่ 1 
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรียนรูของนักศึกษา 
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวติของนักศึกษา 
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนกัศึกษา 
5. มีการบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทัง้ 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทกุป 
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนนิการ 7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน  : 
          
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
3.1 ระดับ ระดับ คะแนน 

 
ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

3.1 ระดับ  ระดับ 7   



 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                  คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 

 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 

  
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 :  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
            พึงประสงค 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกจิกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศกึษาจดักิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท 

โดยอยางนอยตอ’ดําเนนิการใน 5 ประเภท ดังนี ้
- กิจกรรมวิชาการ 
- กิจกรรมกฬีา 
- กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมนันทนาการ 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 



 

 

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่จัดโดยสถาบันและ
องคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา 

4.     มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานกัศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนินการ  : 
       
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
3.2 ระดับ  …คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมายป
การศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

3.2 ระดับ  ระดับ 4    
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                   คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 

 
 
 



 

 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
ตัวบงชี้ท่ี  3.2.1 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา (สมศ.) 
 

ชนิดตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 
      จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศกึษาในปการศึกษานั้น 

 
จํานวนนักศกึษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดในปการศึกษานั้น 

 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 39 40 – 59 ≥  60 
 

ผลการดําเนินการ  : 
       
 
 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สมศ. 
3.2.1 รอยละ   

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

3.2.1 รอยละ  ≥ 60%    

x 100 



 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
                                   คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
แนวทางการพฒันา  : 

 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
 
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 3   

ตัวบงชี ้ รายละเอียด 
คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย สกอ. 

(คะแนนเต็ม 3.00) 
สมศ. 

(คะแนนเต็ม 3.00) 

3.1 มีการจัดบริการแกนักศกึษาและศิษย
เกา 

 -  

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนกัศกึษาที่
ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ
ประสงค 

 -  

3.2.1 รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม/โครงการพัฒนานกัศึกษา  

-   

เฉล่ีย    
 
 
 
 



 

 

องคประกอบที่ 4  การวจิัย 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 :  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน  : ขอ 
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจยัและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ

สถาบันและสอดคลองกับยทุธศาสตรการวิจัยของชาต ิ
2. มีการจัดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการบรหิารงานวจิัยและงานสรางสรรค

ที่ใชประโยชนไดจริง 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงนิ ทรัพยากรบคุคล แหลงคนควาตางๆเพื่อสนับสนุน

งานวิจยัและงานสรางสรรค 
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรพัยากรบุคคลดานการวิจัย 
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนกัวิจยัที่มีผลงานวิจยัและงานสรางสรรคดีเดน 
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนกัวจิัยกบัองคกรภายนอกไมวาจะเปน

ภาครัฐหรือเอกชน หรืออุตสาหกรรมอยางใดอยางหนึ่งก็ได 
 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3  - 4 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอ 

 

ผลการดําเนินการ  : 
    
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
4.1 ขอ   

 
 



 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ
เปาหมาย 

4.1 ขอ  มีการดําเนนิการ
อยางนอย 3 ขอ 

  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                  คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 

 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2 :  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน  : ขอ 
1. มีระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพรงานวิจยัและงานสรางสรรคทั้งในวงการ

วิชาการและการนําไปใชประโยชน 
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจยัและงานสรางสรรค

ที่เชื่อถือไดและรวดเร็วตอการใชประโยชน 



 

 

3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 

4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนกัวิจยักับองคการภายนอก
สถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน 

5. มีกลไกสนับสนุนการจดัสิทธิบัตรการซื้อชายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครอง
สิทธิของงานวิจัยหรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนกัวิจยัเจาของผลงาน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอ 

 

ผลการดําเนินการ  : 
 
 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
4.2 ขอ  คะแนน 

 
ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

4.2 ขอ  มีการดําเนนิการ
อยางนอย 3 ขอ 

  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน  

 

 



 

 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 

 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
ตัวบงชี้ท่ี 4.3 :  เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารย 
                        ประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :  ปจจัยนําเขา 
 

การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 
  

จํานวนอาจารยประจําและบคุลากรสายสนับสนุนที่เปนนกัวิจยั (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
 
 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
อยูระหวาง 1 – 16,999 บาท 17,000 บาท – 24,999 บาท มากกวาหรือเทากับ  25,000 บาท 



 

 

ผลการดําเนินการ  : 
 

ที่ ช่ือผูรับทุน ช่ืองานวิจัย 

แหลงสนับสนุน 

จํานวนเงิน 
หนวยงาน 

ประเภท 
(ภายใน/
ภายนอก) 

      
      
      

                         
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
4.3 บาท  คะแนน 

 
ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

4.3 บาท  5,000 บาท   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 

                                   คะแนน  

 
จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 

 
 
 



 

 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
ตัวบงชี้ท่ี  4.3.1 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบนัตอจํานวนอาจารยประจํา  (สมศ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา 
 

คํานวณมาจาก  :   
 

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรางสรรคภายในที่สถาบันจัดสรรใหกับ 
อาจารยประจําและนักวิจยัในปการศึกษานัน้ 

 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยัในปการศึกษานัน้ 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 9,999 10,000 – 14,999 ≥  15,000 

 

ผลการดําเนินการ  : 
         
               

ลําดับท่ี ชื่อผูรับทุน ชื่องานวิจัย จํานวนเงิน 

    

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สมศ. 
4.3.1    

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

4.3.1 บาท  2,000 บาท   
 



 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
                                   คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 

 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
ตัวบงชี้ท่ี  4.3.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
  ประจํา (สมศ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา 
 

คํานวณมาจาก  :   
 

 
จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรางสรรคที่อาจารยประจําและนักวจิัย 

ไดรับจากภายนอกสถาบันในปการศึกษานั้น 
 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยัในปการศึกษานัน้ 
 
 



 

 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 9,999 10,000 – 14,999 ≥  15,000 

 

ผลการดําเนินการ  : 
         
               

ลําดับท่ี ชื่อผูรับทุน ชื่องานวิจัย แหลงทุน จํานวนเงิน 

     

 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สมศ. 
4.3.2    

 
ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

4.3.2 บาท  3,000 บาท   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
                                   คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  



 

 

ตัวบงชี้ท่ี  4.3.3 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวจัิยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบนั
  ตอจํานวนอาจารยประจํา (สมศ.) 
 

ชนิดตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 

การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยัที่ไดรับทุนทําวิจยัหรืองานสรางสรรค 
จากภายในสถาบันในปการศึกษานัน้ 

 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยัในปการศึกษานัน้ 
 
 

เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 29 30 – 44  ≥  45 

 

ผลการดําเนินการ  : 
         
                                        
                         
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สมศ. 
4.3.3    

 
ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

4.3.3 บาท  20 %   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
                                   คะแนน  

x 100 



 

 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 

 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
ตัวบงชี้ท่ี  4.3.4 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวจัิยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก 
     สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (สมศ.) 
 

ชนิดตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยัที่ไดรับทุนทําวิจยัหรืองานสรางสรรค 
จากภายนอกสถาบันในปการศึกษานัน้ 

 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยัในปการศึกษานัน้ 
 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 14 15 – 19 ≥  20 
 

ผลการดําเนินการ  : 
         
               
 
 

x 100 



 

 

                                         
                         
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สมศ. 
4.3.4    

 
ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

4.3.4 บาท  20 %   
สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
                                   คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 

 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
 

 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.4 :  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน 
             ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและใน
             ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :  ผลผลิต 
 

การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมากจาก 
 

จํานวนการเผยแพรงานวิจยั งานสรางสรรคและการใชประโยชน 
    X  100 

จํานวนอาจารยประจําและบคุลากรสายสนับสนุนที่เปนนกัวิจยั (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
รอยละ 1 – รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวา หรือ เทากับ รอยละ 30 

 
ผลการดําเนินการ  : 
         

ลําดับท่ี ชื่อผูวิจัย ชื่องานวิจัย แหลงเผยแพร 

    

 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
4.4 รอยละ  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

4.4 รอยละ  5 %   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 



 

 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                   คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 

 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
ตัวบงชี้ท่ี 4.4.1  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตพีิมพเผยแพร  และ/หรือนําไปใช 
                            ประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา  (สมศ.) 
 

ชนิดตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 

จํานวนงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร และหรอืนําไปใชประโยชน 
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติในปการศึกษานั้น 

 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยัในปการศึกษานัน้ 

 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 19 20 – 29 ≥  30 
 

x 100 



 

 

ผลการดําเนินการ  : 
         
               
                                        
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สมศ. 
4.4.1    

 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

4.4.1   10 %   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
                                   คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 

 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  



 

 

 
 
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 4   

ตัวบงชี ้ รายละเอียด 
คะแนน  การบรรลุ

เปาหมาย
สกอ. 

(คะแนนเต็ม 3.00) 
สมศ. 

(คะแนนเต็ม 3.00) 

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

 -  

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจาก
งานวิจยัและงานสรางสรรค 

 -  

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

 -  

4.3.1 เงินสนับสนนุงานวิจยัและงาน
สรางสรรคของสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา  

-   

4.3.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา  

-   

4.3.3 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับ
ทุนทําวิจยัหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา  

-   

4.3.4 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับ
ทุนทําวิจยัหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา  

-   

4.4 รอยละของงานวิจยัและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  ไดรับ

 -  



 

 

การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาตแิละใน
ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

4.4.1 รอยละของงานวิจยัและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/
หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดบัชาติและระดบันานาชาติ  ตอ
จํานวนอาจารยประจํา  

-   

เฉล่ีย    
 
 
 
องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 :  มีระบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแก

สังคม 
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนนิการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

ตามแผนที่กําหนด 
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบยีบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคม 
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการ

เรียนการสอน หรือการวิจยั หรือการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 



 

 

7. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและ
บูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆของสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินการ  : 
         
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
5.1 ระดับ  คะแนน 

 
ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

5.1 ระดับ  ระดับ 5   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 

                                   คะแนน          
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
       
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
     
 



 

 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
ตัวบงชี้ท่ี  5.1.1 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียน การสอนและการวิจัย  (สมศ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม 
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนนิการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

ตามแผนที่กําหนด 
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบยีบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคม 
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการ

เรียนการสอน หรือการวิจยั หรือการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและ

บูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3  ขอแรก มีการดําเนนิการ ≥ 4  ขอ 
 
 
 

ผลการดําเนินการ  : 
         
               
 



 

 

 
                                         
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สมศ. 
5.1.1    

 
ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

5.1.1   ระดับ 3   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
                                   คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 

 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
ตัวบงชี้ท่ี  5.1.2 ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชพีตามพนัธกิจของสถาบัน  (สมศ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ   



 

 

 1.  มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
 2 .  มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยาง
ครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน 
 3.   มีการบรูณาการการเรียนการสอน  การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน
การใหบริการวิชาการแกสังคม  อยางนอย 1 โครงการ 
 4.   มีผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรคหรือการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแกสังคม  อยางนอย  1 โครงการ 
 5.   เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชน  และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  อยางนอย  1  โครงการ 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 – 2  ขอแรก   มีการดําเนนิการ 3  ขอแรก มีการดําเนนิการ ≥ 4  ขอ 
 

 
ผลการดําเนินการ  : 
       
                                                  
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สมศ. 
5.1.2    

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

5.1.2   ระดับ 3   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
                                   คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 



 

 

 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 :   รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ี
  ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานพินธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
  วิชาชพีในระดบัชาติหรือระดับนานาชาตติออาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :   ปจจัยนําเขา 
 
การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 

 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ 
วิทยานิพนธภายนอกสถาบนั เปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพ ในระดับชาติและนานาชาติ 

        X 100 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ทั้งที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาตอ) 

 
 

เกณฑการประเมิน  : 

                   คะแนน  1             คะแนน  2                 คะแนน  3 
อยูระหวาง รอยละ 1 – รอยละ 24 รอยละ 25 – รอยละ 34 มากกวา หรือเทากับ รอยละ 35 

 

ผลการดําเนินการ  : 
         



 

 

 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ. 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
5.2 รอยละ  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

5.2 รอยละ  25 %    
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                   คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 :  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ 
                          ตองการพฒันาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ 
                          นานาชาติตออาจารยประจํา (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :   ผลผลิต 
 

การคิดรอยละตัวบงชี้ :  คํานวณมาจาก 
 

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ 
            X 100 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
 
 

เกณฑการประเมิน 

                   คะแนน  1             คะแนน  2                 คะแนน  3 
อยูระหวาง รอยละ 1 – รอยละ 24 รอยละ 25 – รอยละ 39 มากกวา หรือเทากับ รอยละ  40 

 

ผลการดําเนินการ  : 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
5.3 รอยละ  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

5.3 รอยละ  35 %   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                   คะแนน  
 



 

 

 
จุดแข็ง/จุดออน  : 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
ตัวบงชี้ท่ี 5.4 :   รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ (สกอ.) 

 

ชนิดของตัวบงชี้   :   ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
รอยละ  65  –  รอยละ 74 รอยละ 75  –  รอยละ 84 มากกวา หรือเทากับ รอยละ  85 

 

ผลการดําเนินการ  : 
        
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
5.4 รอยละ  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

5.4 รอยละ  85 %   
 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                  คะแนน  



 

 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
ตัวบงชี้ท่ี 5.5 :   จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชพีท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรอื 
                          ระดับนานาชาต ิ(สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :   ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1 –  2  แหลง 3  แหลง มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง 

 

ผลการดําเนินการ  : 
 
 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
5.5 แหลง  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

5.5 แหลง  ≥ 2 แหลง   
 



 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  :  

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 

 
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 5   

ตัวบงชี ้ รายละเอียด 
คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย

สกอ. 
(คะแนนเต็ม 3.00)

สมศ. 
(คะแนนเต็ม 3.00) 

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ
สถาบัน 

 -  

5.1.1 มีการนําความรูและประสบการณจาก
การบริการวชิาการและวิชาชพีมาใช
ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและ
การวิจยั  

-   

5.1.2 ระดับความสําเร็จในการบริการ
วิชาการและวชิาชีพตามพันธกิจของ
สถาบัน  

-   



 

 

5.2 รอยละของอาจารยประจําทีม่ีสวน
รวมในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม  เปนที่ปรึกษา  เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบนั เปน
กรรมการวิชาการ  กรรมการวิชาชีพ
ในระดบัชาตหิรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา  

 -  

5.3 รอยละของกจิกรรมหรือโครงการ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  
ชุมชน  ประเทศชาติและนานาชาติตอ
อาจารยประจํา  

 -  

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

 -  

5.5 จํานวนแหลงใหบริการทางวชิาการ
และวิชาชพีที่ไดรับการยอมรบัใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(เฉพาะสถาบนัที่เนนการผลิต
บัณฑิตและพฒันาสังคม)  

 -  

เฉล่ีย    
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

องคประกอบที่ 6  การทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1   :  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติไดและมีแผนงานรองรับ 
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมกีาร

ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
3. มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ 
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิการ

จัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม  การจัด
กิจกรรม  ประชุม  เสวนาทางวิชาการ  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียง
และตอเนื่อง 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดบัชาติและนานาชาต ิ

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่
หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรม ในระดับตางๆ มีความรวมมือในการ
ใหการบริการวิชาการดานศลิปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

 

ผลการดําเนินการ  : 
    
 
 
 
 



 

 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ. 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
6.1 ระดับ  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

6.1 ระดับ  ระดับ 3   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี  6.1.1 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ 
วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (สมศ.) 

 

ชนิดตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 14 15 – 19 ≥  20 
 

ผลการดําเนินการ  : 
    
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สมศ. 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สมศ. 
6.1.1    

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

6.1.1   15 %   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 6   

ตัวบงชี ้ รายละเอียด 
คะแนน  การบรรลุ

เปาหมาย สกอ. 
(คะแนนเต็ม 3.00)

สมศ. 
(คะแนนเต็ม 3.00) 

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 -  

6.1.1 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการ
อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา  

-   

เฉล่ีย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี  7.1   :  สภาสถาบนัใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบนัให 
                          แขงขนัในระดับสากล 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน   :   ขอ 
1. สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบัน 
2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนนิงานตามภารกจิหลักของสถาบันมากกวาปละ 2 

คร้ัง 
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํา รอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้ง

มีกรรมการเขารวมประชุมโดยเฉลี่ยไมนอยกวา รอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารให
กรรมการสภาสถาบันอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

4. สภาสถาบันจัดใหมกีารประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ
ที่ตกลงกันไวลวงหนา 

5. สภาสถาบันมีการดําเนนิงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใช
หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 

 

   เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนนิการ 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนินการ  :                          
         
 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
7.1 ขอ  คะแนน 

 



 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

7.1 ขอ  มีการดําเนนิการ
อยางนอย 3 ขอ 

  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.2   :  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2. ผูบริหารดําเนนิการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศกัยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดย

คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่

ยอมรับในสถาบัน 
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและ

ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 
 
 
 



 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนินการ  :                               
       
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
7.2 ระดับ  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

7.2 ระดับ  ระดับ 3   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
 
 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.3   :  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ

ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ 
2. มีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา 

รอยละ 50 
3. มีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพฒันากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน

หนึ่งของกระบวนงานปกตแิละปรับปรุงแผนการจดัการความรู 
 

เกณฑการประเมิน 

                 คะแนน  1             คะแนน  2                   คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

 

ผลการดําเนินการ  :                               
       
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
7.3 ระดับ  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

7.3 ระดับ  ระดับ 2   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน  

 



 

 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.4   :   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให 
                            บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวเิคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ 
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน เชนการสรรหา  การจัดวางคนลงตําแหนง  การกําหนดเสนทางเดนิของ
ตําแหนง  การสนับสนุนเขารวมประชุม  ฝกอบรม  และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ  รวมทั้งการ
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3. มีระบบสวัสดกิารและเสริมสรางสุขภาพดี และสรางบรรยากาศที่ดใีหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเรว็ตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 
 
 
 



 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 

 

ผลการดําเนินการ   :                            
      
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
7.4 ระดับ  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

7.4 ระดับ  มีการดําเนนิการ
อยางนอย 3 ขอแรก 

  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี  7.4.1 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนาํเสนอผลงานวิชาการทั้ง
  ในประเทศและตางประเทศ  (สมศ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ  1 – รอยละ 34 รอยละ 35 – รอยละ 49 มากกวาหรือเทากับรอยละ 50 
 

ผลการดําเนินการ   :                            
      
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สมศ. 
7.4.1 ระดับ  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

7.4.1 ระดับ  ≥ 50 %   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 



 

 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 

ตัวบงชี้ท่ี  7.4.2 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพฒันาความรู และทักษะใน
  วิชาชพีท้ังในประเทศและตางประเทศ  (สมศ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้:  ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 44 รอยละ 45 – รอยละ 69 มากกวาหรือเทากับรอยละ 70 
 

ผลการดําเนินการ   :                            
      
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สมศ. 
7.4.2 ระดับ  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

7.4.2 ระดับ  ≥ 70 %   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 



 

 

แนวทางการพฒันา  : 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
7.4.2.1  
7.4.2.1  

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.5   :   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
                            

ชนิดของตัวบงชี้   :   ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5. มีการนําผลการประเมินใน ขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 3 ขอแรก 

 

ผลการดําเนินการ  :                           
    
 
 
 
 



 

 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

    ตัวบงชี ้   หนวยวัด             ผลการดําเนินงาน      คะแนนอิงเกณฑการประเมิน     
         ตามตัวบงชีข้อง  สกอ. 

       7.5     ระดับ                     คะแนน 
 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

7.5 ระดับ  มีการดําเนนิการ
อยางนอย 2 ขอแรก 

  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.6   :   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพฒันา 
                            สถาบันอุดมศึกษา 
                            

ชนิดของตัวบงชี้   :   ผลผลิต 
 

เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสาร

ส่ิงพิมพเว็บไซต  นิทรรศการ 
2. มีระบบการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน

โดยทั่วอยางนอย  3 ชองทาง 
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบรหิารงาน โดยมเีจาหนาที่

รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนิน

กิจกรรมรวมกนัอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4  ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินการ  :                     
       
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ. 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
7.6 ระดับ  คะแนน 

 
 
 



 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

7.6 ระดับ  มีการดําเนนิการ
อยางนอย  
4 ขอแรก 

  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  :  

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.7   :    รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชพี ในระดบั 
                             ชาติหรือนานาชาติ                              
 

ชนิดของตัวบงชี้   :   ผลผลิต 
 

การคิดรอยละตัวบงชี้ :  คํานวณมาจาก 
  

จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวจิัย) ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติรวมทุกประเภท 

                           X 100 
จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยัทั้งหมด (ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาตอ) 

 
 

เกณฑการประเมิน  : 

                 คะแนน  1             คะแนน  2                   คะแนน  3 
รอยละ  0.10 – รอยละ  0.99 รอยละ  1.00  – รอยละ  1.99 มากกวา หรือเทากับ รอยละ 2 
 
ผลการดําเนินการ   :                  
       
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
7.7 รอยละ  คะแนน 

 
ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

7.7    รอยละ  0.5 %   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 



 

 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.8   :    มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :  กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง

และตัวแทนทีรั่บผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานโดยผูบริหารระดบัสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรอืความลมเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานและจัดลําดับความสําคัญของปจจัย
เสี่ยง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกาํหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการมนการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการ



 

 

บริหารความเสี่ยงและดําเนนิการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้นอยางเปน
รูปธรรม 

4. มีการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. มีการสรุปผลการดําเนนิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง

และขอเสนอแนะในการปรบัปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน  : 

                 คะแนน  1             คะแนน  2                   คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนินการ  : 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
7.8 ระดับ  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

7.8 ระดับ  มีการดําเนนิการ 
4 ขอแรก 

  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 



 

 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.9   :  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชีแ้ละเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
  บุคคล 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :  ผลผลิต 
 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพนัธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนด

เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกบัหนวยงานโดยเชื่อมโยงกบั
เปาประสงคและประเดน็ยุทธศาสตรของสถาบัน 

5. มีการยืนยันวสัิยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดบัคณะหรอื
เทียบเทา 



 

 

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคาํรับรองของ
ผูบริหารระดับตางๆ 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสราง

แรงจูงใจ 
 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 - 7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินการ  : 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ. 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมิน 
ตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 

       7.9    ระดับ                     คะแนน 
 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

7.9 ระดับ  มีการดําเนนิการ 
7 ขอแรก 

  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  



 

 

 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

          
 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 7  

ตัวบงชี ้ รายละเอียด 
คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย สกอ. 

(คะแนนเต็ม 3.00)

สมศ. 
(คะแนนเต็ม 3.00) 

7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการและสามารถ
ผลักดันสถาบันใหแขงขันไดใน
ระดับสากล  

 -  

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน 

 -  

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู  -  
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ

 -  



 

 

ประสิทธิภาพ 
7.4.1 รอยละของอาจารยประจําทีเ่ขารวม

ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  

-   

7.4.2 รอยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ
และตางประเทศ  

-   

7.4.3 ระดับคุณภาพของแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  

- -  

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมลูเพื่อการ
บริหาร  การเรยีนการสอน และการ
วิจยั   

 -  

7.5.1 ระดับความสําเร็จของการพฒันา
ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดาน
นักศึกษา  บุคลากร  และหลกัสูตร
และการเงนิ  

- -  

7.6 ระดบัความสําเร็จในการเปดโอกาส
ใหบุคลากรภายนอกเขามามสีวนรวม
ในการพัฒนาสถาบันอดุมศกึษา 

 -  

7.6.1 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ  

- -  

7.7 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับ
รางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

 -  

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมา  -  



 

 

ใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอด

ตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล 

 -  

เฉล่ีย    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่  8   การเงินและงบประมาณ 
 
ตัวบงชี้ท่ี  8.1   :   มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ 
                             งบประมาณอยางมปีระสิทธิภาพ 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงนิ แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงนิ

อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส  ตรวจสอบได 
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินทีผู่บริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ

วิเคราะหสถานะทางการเงนิ 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 



 

 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวเิคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององคกรอยางตอเนื่อง 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ ตดิตามการใชเงนิใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

เกณฑการประเมิน  : 

                 คะแนน  1             คะแนน  2                   คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนินการ  : 
        
 
 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
8.1 ระดับ  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

8.1 ระดับ  มีการดําเนนิการ  
4 ขอ 

  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 



 

 

 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี  8.1.1 คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชพีเพื่อสังคมตอ 
  อาจารยประจํา (สมศ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้:  ปจจัยนําเขา  
 

คํานวณมาจาก  :   
 

คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการเพือ่สังคมในปการศึกษานั้น 
 

จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น 

 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 6,499 6,500 – 9,999 ≥  10,000 

 

ผลการดําเนินการ  : 
        



 

 

 
 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สมศ. 
8.1.1 ระดับ  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

8.1.1 ระดับ  1,000 บาท   
 

 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  



 

 

 
ตัวบงชี้ท่ี  8.1.2 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบนัตออาจารย 
  ประจํา (สมศ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้:  ผลผลิต 
 

คํานวณมาจาก  :   
 

รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันในปการศึกษานั้น 
 

จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น 
 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 14,999 15,000 – 19,999 ≥  20,000 

 

ผลการดําเนินการ  : 
        
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สมศ. 
8.1.2    

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 



 

 

8.1.2   5,000 บาท   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
ตัวบงชี้ท่ี  8.1.3  รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ  
  ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ (สมศ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้:  ปจจัยนําเขา 
 
การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 

จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงนิที่เกิดขึน้ในการที่อาจารยประจําของสถาบันไดใช 
เพื่อการอนุรักษ  พัฒนา  และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมในปการศึกษานั้น 

 

งบดําเนินการในปการศึกษานั้น 
 
 

เกณฑการประเมิน  :   

x 100 



 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
0.01 – 0.49% ของงบดําเนินการ 0.50 – 0.99 % ของบดําเนินการ ≥ 1 % ของงบดําเนินการ 

 
ผลการดําเนินการ  : 
        
 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สมศ. 
8.1.3    

 

 
 
ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

8.1.3   0.50 %   
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 



 

 

 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
8.1.3.1  
8.1.3.2  

 
ตัวบงชี้ท่ี  8.1.4 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนกัศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) (สมศ.) 
 
ชนิดของตัวบงชี ้:  ปจจัยนําเขา 
 

คํานวณมาจาก  :   
 

สินทรัพยถาวรในปงบประมาณนั้น 
 

จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา ในปงบประมาณนัน้ 
เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 64,999 65,000 – 99,999 ≥  100,000 

 
ผลการดําเนินการ  : 
        
 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สมศ. 
8.1.4    

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 



 

 

8.1.4      
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

ตัวบงชี้ท่ี 8.1.5  คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) (สมศ.)  
 

ชนิดของตัวบงชี ้:  ปจจัยนําเขา 
 
คํานวณมาจาก  :   
 

คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น 
 

จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา ในปงบประมาณนัน้ 
 
 
เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
≥  +10% หรือ ≤  - 10% ของเกณฑ 5 – 9.99% และ -5 – (-9.99)% 

ของเกณฑ 
(-4.99) – 4.99)% ของเกณฑ 

 

ผลการดําเนินการ  : 
        



 

 

 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สมศ. 
8.1.5    

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

8.1.5   ≥ ± 10 %  
หรือ ≤ -10%  
ของเกณฑ 

  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี 8.1.6  รอยละของเงนิเหลือจายสุทธิตองบดาํเนินการ (สมศ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 
 

การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 

เงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณนั้น 
 

งบดําเนินการในปงบประมาณนั้น 
 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 - 4% ของงบดําเนินการ +5 - 9 % หรือ > 15% 
ของบดําเนินการ 

+ 10 -15 %  ของงบดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ  : 
        
 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สมศ. 
8.1.6    

 
ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

8.1.6   +5-9%  หรือ 
>15% ของงบ 
ดําเนินการ 

  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

x 100 



 

 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
ตัวบงชี้ท่ี 8.1.7 งบประมาณสาํหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศ และตางประเทศตออาจารย

ประจํา (สมศ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี ้:  ปจจัยนําเขา 
 

การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 

เงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น 
 

จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น 
 
 

เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 6,499 6,500 – 9,999 ≥ 10,000 

 
ผลการดําเนินการ  : 
        

x 100 



 

 

 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สมศ. 
8.1.7    

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

8.1.7   6,500  บาท   
 

 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี 8.1.8 คาใชจายท้ังหมดที่ใชในระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอ
นักศึกษา (สมศ.) 

 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา 
 

การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 

เงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น 
 

จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น 
 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 3,999 4,000 – 5,999 ≥  6,000 
 

 
ผลการดําเนินการ  : 
        
 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สมศ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สมศ. 
8.1.8    

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

8.1.8      
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สมศ. การบรรลุเปาหมาย 

x 100 



 

 

                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
8.1.8.1  

ตัวบงชี้ท่ี  8.2   :   มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นในสถาบนั 
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นภายนอกสถาบัน 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกดิจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

 

ผลการดําเนินการ  : 
        
 



 

 

 
 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
8.2 ระดับ  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

8.2 ระดับ  มีการดําเนนิการ 
4 ขอแรก 

  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                 คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 



 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 8   

ตัวบงชี ้ รายละเอียด 
คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย

สกอ. 
(คะแนนเต็ม 3.00)

สมศ. 
(คะแนนเต็ม 3.00) 

8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร  
การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ 

 -  

8.1.1 คาใชจายและมูลคาของสถาบันใน
การบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
สังคมตออาจารยประจํา  

-   

8.1.2 รายรับของสถาบันในการใหบริการ
วิชาการและวชิาชีพในนามสถาบัน
ตออาจารยประจํา  

-   

8.1.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใช
ในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ  

-   

8.1.4 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนกัศึกษา  
(เต็มเวลาเทียบเทา)  

-   

8.1.5 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา  
(เต็มเวลาเทียบเทา)  

-   

8.1.6 รอยละของเงนิเหลือจายสุทธิตอ
งบดําเนินการ  

-   

8.1.7 งบประมาณสําหรับการพัฒนา
คณาจารยทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศตออาจารยประจํา  

-   

8.1.8 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ
หองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา  

-   



 

 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันรวมกนั  

 -  

เฉล่ีย    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบงชี้ท่ี  9.1   : มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
  บริหารการศึกษา 

 

ชนิดของตัวบงชี้   :    กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน    :   ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา

ของสถาบัน 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 

3. มีการกําหนดมาตรฐาน  ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ  ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 



 

 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา  (อยางนอย 3 ป นับรวมปที่มี
การติดตาม) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช

รวมกันระดับบุคคลภาควิชา  คณะ และสถาบัน 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน

ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน  :   ระดับ 

                  คะแนน   1                   คะแนน   2                   คะแนน   3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  4 ขอแรก มีการดําเนนิการ  
อยางนอย 5 ขอแรก 

 
 
ผลการดําเนินงาน  : 
 
 
 
 
 
       
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
9.1 ระดับ  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

9.1 ระดับ  มีการดําเนนิการ    



 

 

5 ขอแรก 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                  คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
9.1.1  

ตัวบงชี้ท่ี  9.2   :   มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี้   :    กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน    :   ระดับ 
1. มีระบบใหความรูและทักษะการประกันคณุภาพการศึกษาแกนักศกึษา 
2. มีระบบสงเสริมใหนกัศึกษานําความรูดานการประกันคณุภาพไปใชกบักิจกรรม

นักศึกษา 
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ

นักศึกษา 
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพฒันาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดาํเนินการและใน

สวนที่นักศกึษามีสวนรวมกบัการประกันคุณภาพของสถาบัน 
7. มีการนําผลการประเมินไปพฒันากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงาน

ประกันคณุภาพที่เกี่ยวของกบันักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 



 

 

เกณฑการประเมิน  :   ระดับ 

                  คะแนน   1                   คะแนน   2                   คะแนน   3 
มีการดําเนนิการ  
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ   
4 – 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
อยางนอย 6 ขอแรก 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
             
 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ.  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
9.2 ระดับ  คะแนน 

 

 
ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2551 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

9.2 ระดับ  มีการดําเนนิการ   
5 ขอแรก 

  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                  คะแนน  
 

จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 



 

 

 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
ตัวบงชี้ท่ี  9.3   :   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ชนิดของตัวบงชี้   :    ผลผลิต 
 

เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการดําเนนิการตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

และสถาบันอยางตอเนื่อง 
2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ

สถาบัน 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายในตอหนวยงานทีเ่กีย่วของและ

สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนนิงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
5. มีนวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพทีห่นวยงานพัฒนาขึน้ หรือมีการจดัทําแนวปฏิบตัิที่

ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ 
 

เกณฑการประเมิน  :   ระดับ 

                  คะแนน   1                   คะแนน   2                   คะแนน   3 
มีการดําเนนิการ  
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  3 ขอแรก มีการดําเนนิการ  
อยางนอย 4 ขอแรก 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
             
 
 



 

 

 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ. 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
9.3 ระดับ  คะแนน 
 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

9.3 ระดับ  มีการดําเนนิการ 
4 ขอแรก 

  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                   คะแนน  
 

 
จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  



 

 

 
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 9  

ตัวบงชี ้ รายละเอียด 
คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย

สกอ. 
(คะแนนเต็ม 3.00)

สมศ. 
(คะแนนเต็ม 3.00) 

9.1 มีระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา  

 -  

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและ
ทักษะดานการประกันคณุภาพแก
นักศึกษา 

 -  

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายใน  

 -  

เฉล่ีย    
องคประกอบที่  10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”   
 
ตัวบงชี้ท่ี 10.1  :     การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริม

สนับสนุนทั้งทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวก และบุคคล 
2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกัน

ภัยจากยาเสพติด 
3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงาน

เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 
4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไป

ตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 



 

 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 1 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอ มีการดําเนนิการครบทั้ง 5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน  : 
             
 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ. 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
10.1 ระดับ  คะแนน 

 
ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

10.1 ระดับ  มีการดําเนนิการ  
3 ขอ 

  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                   คะแนน  
 

 
จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 
 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 10.2  : ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด   

พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน 
 

ชนิดตัวบงชี้ :    ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ดาน 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 2 ดาน 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ดาน 

 
ผลการดําเนินงาน  : 
             
 
 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ ของ สกอ. 



 

 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ของ  สกอ. 
10.2 ระดับ  คะแนน 

 
ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  : 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2552 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

10.2 ระดับ  มีกิจกรรม 
1 ดาน 

  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง   : 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ของ สกอ. การบรรลุเปาหมาย 
                                   คะแนน  
 

 
จุดแข็ง/จุดออน  : 
 
 
 
แนวทางการพฒันา  : 
 
 
 
 
 
 
 

รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
  

 



 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 10  

ตัวบงชี ้ รายละเอียด 
คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย

สกอ. 
(คะแนนเต็ม 3.00)

สมศ. 
(คะแนนเต็ม 3.00) 

10.0 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) 

 -  

10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี 
(3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจน
เกิด   พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่
พึงประสงคทั้ง 3 ดาน 

 -  

เฉล่ีย    
 
 
 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
  

จากการรายงานผลการดําเนินงานการประเมินตนเอง รวมทั้งการวิเคราะหจุดแข็ง / จุดออน 
และแนวทางพัฒนาปรับปรุงของ .............................  ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ ใน
หัวขอนี้เปนการสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพ และแตละมาตรฐาน
การอุดมศึกษา รวมทั้งสรุปวิธีการเสริมจุดแข็ง ปรับปรุงจุดออน เพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น   การ
จัดการแผนการพัฒนา และ การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น  ระยะยาวในอนาคต  ดังนี้ 
 

ตารางที่.....  ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้   
 

ตัวบงชี้ 

เปาหมาย 

คะแนนประเมิน 

สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ผลการดําเนินงาน คะแนน 

1.1  ระดับ 5     
1.2  85 %     

คะแนนเฉลี่ย      

2.1  ระดับ 5     



 

 

 2.1.1 75 %     
 2.1.2 15 %     
 2.1.3 -     
 2.1.4 90 %     
2.2  ระดับ 5     
  2.2.1 ≥ 3.5     
 2.3  ระดับ 4     
 2.4  -10%  - + 10%      
 2.5  ป.เอก  >20%  

และ  ป.ตรี < 5% 
    

 2.6  ศ + รศ. + ผศ. ≥  40%     
 2.7  ระดับ 4     
 2.8  3 ขอ     
 2.9  80 %     
2.10  75 %     
 2.11  3.5     
2.12  0.016     
 2.12.1 1  ช้ิน     

คะแนนเฉลี่ย      

 3.1  ระดับ 7     
 3.2  ระดับ 4     
  3.2.1 ≥  60 %     

คะแนนเฉลี่ย      

 4.1  มีการดําเนินการ 
อยางนอย 3 ขอ 

    

 4.2  มีการดําเนินการ 
อยางนอย 3 ขอ 

    

 4.3  5,000  บาท     
  4.3.1 2,000 บาท     
  4.3.2 3,000 บาท     
  4.3.3 20%     
  4.3.4 20%     
 4.4  5  %     
  4.4.1 10 %     



 

 

คะแนนเฉลี่ย      

 5.1  ระดับ 5     
  5.1.1 ระดับ 3     
  5.1.2 ระดับ 3     
 5.2  25 %     
 5.3  35  %     
 5.4  85 %     
 5.5  ≥ 2 แหลง     

คะแนนเฉลี่ย      

6.1  ระดับ 3     
  6.1.1 15 %     

คะแนนเฉลี่ย      

 7.1  มีการดําเนินการ 
อยางนอย  3 ขอ 

    

 7.2  ระดับ 3     
 7.3  ระดับ 2     
 7.4  มีการดําเนินการ 

อยางนอย 3 ขอแรก 
    

  7.4.1 ≥  50 %     
  7.4.2 ≥ 70 %     
 7.5  มีการดําเนินการ 

อยางนอย 2 ขอแรก  
    

 7.6  มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

    

 7.7  0.5 %     
 7.8  มีการดําเนินการ 

4 ขอแรก  
    

 7.9  มีการดําเนินการ  
7 ขอแรก 

    

คะแนนเฉลี่ย      

 8.1  มีการดําเนินการ 
4 ขอ  

    

  8.1.1 1,000  บาท     
  8.1.2 5,000  บาท     



 

 

  8.1.3 0.50 %     
  8.1.4 -     
  8.1.5 ±≥ 10% หรือ  

≤  - 10% ของเกณฑ 
    

  8.1.6 +5-9%  หรือ >15%  
ของงบดําเนินการ 

    

  8.1.7 6,500 บาท     
  8.1.8 -     
8.2  มีการดําเนินการ  

4 ขอแรก 
    

คะแนนเฉลี่ย      

 9.1  มีการดําเนินการ  
5 ขอแรก 

    

 9.2  มีการดําเนินการ   
5 ขอแรก 

    

 9.3  มีการดําเนินการ 
4 ขอแรก 

    

คะแนนเฉลี่ย      
10.1  มีการดําเนินการ 3 ขอ     
10.2  มีกิจกรรม 1 ดาน     

คะแนนเฉลี่ย      

คะแนนเฉลี่ยรวม      
 
 
 

ตารางที่…… ตารางสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ 
           ของ สกอ.    

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

เปาหมาย1 ผลการดําเนินงาน1 คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑสกอ.) 

มาตรฐานที่ 1 
    ตัวบงชี้ที่ 2.9 

   

    ตัวบงชี้ที่ 2.10    
    ตัวบงชี้ที่ 2.11    
    ตัวบงชี้ที่ 2.12    

เฉล่ียคะแนน    



 

 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 2 ก 
    ตัวบงชี้ที่ 1.1 

   

    ตัวบงชี้ที่ 1.2    
    ตัวบงชี้ที่ 2.7    
    ตัวบงชี้ที่ 7.1    
    ตัวบงชี้ที่ 7.2    
    ตัวบงชี้ที่ 7.4    
    ตัวบงชี้ที่ 7.5       
    ตัวบงชี้ที่ 7.6    
    ตัวบงชี้ที่ 7.7    
    ตัวบงชี้ที่ 7.8    
    ตัวบงชี้ที่ 7.9    
    ตัวบงชี้ที่ 8.1    
    ตัวบงชี้ที่ 8.2    
    ตัวบงชี้ที่ 9.1    
    ตัวบงชี้ที่ 9.2    
    ตัวบงชี้ที่ 9.3    

เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่ 2 ก 

   

มาตรฐานที่ 2 ข 
    ตัวบงชี้ที่ 2.1 

   

    ตัวบงชี้ที่ 2.2    
    ตัวบงชี้ที่ 2.3    
    ตัวบงชี้ที่ 2.4    
    ตัวบงชี้ที่ 2.5    
    ตัวบงชี้ที่ 2.6    
    ตัวบงชี้ที่ 2.8    
    ตัวบงชี้ที่ 3.1    
    ตัวบงชี้ที่ 3.2    
    ตัวบงชี้ที่ 4.1    
    ตัวบงชี้ที่ 4.3    
    ตัวบงชี้ที่ 4.4    
    ตัวบงชี้ที่ 5.1    
    ตัวบงชี้ที่ 5.2    
    ตัวบงชี้ที่ 5.3    



 

 

    ตัวบงชี้ที่ 5.4    
    ตัวบงชี้ที่ 5.5    
    ตัวบงชี้ที่ 6.1    

เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่ 2 ข 

   

มาตรฐานที่ 3 
    ตัวบงชี้ที่ 4.2 

   

    ตัวบงชี้ที่ 7.3        
เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่ 3 

   

เฉล่ียคะแนนรวม 
ทุกตัวบงชีข้อง 
ทุกมาตรฐาน 

   

 
ตารางที่…… ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ  เฉพาะตัวบงชี้  ของ สกอ.    
 
มุมมองดานการบริหาร

จัดการ 
เปาหมาย1 ผลการดําเนินงาน1 คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
1.  ดานนักศึกษาและผู

มีสวนไดสวนเสีย 
    ตัวบงชี้ที่ 2.2 

   

    ตัวบงชี้ที่ 2.3    
    ตัวบงชี้ที่ 2.4    
    ตัวบงชี้ที่ 2.9    

ตัวบงชี้ที่ 2.10    
ตัวบงชี้ที่ 2.11    
ตัวบงชี้ที่ 2.12    
ตัวบงชี้ที่ 3.1    
ตัวบงชี้ที่ 3.2    
ตัวบงชี้ที่ 5.1    
ตัวบงชี้ที่ 5.2    
ตัวบงชี้ที่ 5.3    
ตัวบงชี้ที่ 5.4    
ตัวบงชี้ที่ 5.5    



 

 

ตัวบงชี้ที่ 7.6    
ตัวบงชี้ที่ 9.2    
เฉล่ียคะแนน 

ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

   

 

มุมมองดานการบริหาร
จัดการ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
2. ดานกระบวนการภายใน    

ตัวบงชี้ที่ 1.1    
ตัวบงชี้ที่ 1.2    
ตัวบงชี้ที่ 2.1    
ตัวบงชี้ที่ 6.1    
ตัวบงชี้ที่ 7.1    
ตัวบงชี้ที่ 7.2    
ตัวบงชี้ที่ 7.8    
ตัวบงชี้ที่ 7.9    
ตัวบงชี้ที่ 9.1    
ตัวบงชี้ที่ 9.3    

เฉล่ียคะแนนดาน
กระบวนการภายใน 

   

3. ดานการเงนิ    
ตัวบงชี้ที่ 4.3    
ตัวบงชี้ที่ 8.1    
ตัวบงชี้ที่ 8.2    

เฉล่ียคะแนนดานการเงิน    
4. ดานบุคลากรการเรียนรู

และนวัตกรรม 
   

ตัวบงชี้ที่ 2.5    
ตัวบงชี้ที่ 2.6    
ตัวบงชี้ที่ 2.7    
ตัวบงชี้ที่ 2.8    
ตัวบงชี้ที่ 4.1    
ตัวบงชี้ที่ 4.2    
ตัวบงชี้ที่ 4.4    



 

 

ตัวบงชี้ที่ 7.3    
ตัวบงชี้ที่ 7.4    
ตัวบงชี้ที่ 7.5    
ตัวบงชี้ที่ 7.7    

เฉล่ียคะแนนดานบุคลากร 
การเรียนรูและนวัตกรรม 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน แนวทางปรับปรุงพัฒนา เปาหมาย และแผนการพัฒนา 
 

........................................ สรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดออน แนวทางปรับปรุงพัฒนา  
รวมทั้งกําหนดเปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต  และกําหนดแผนการพัฒนา 
.......................ในอนาคตใหสอดคลองกับเปาหมาย จําแนกตามแตละองคประกอบคุณภาพ และ 
จําแนกตามแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนี้ 
 

ตารางที่ …..  ตารางสรุปผลการประเมิน  จุดแข็ง  จุดออน  แนวทางปรับปรุงพัฒนา  เปาหมาย และ
          แผนการพัฒนา  .................................................   จําแนกตามองคประกอบคุณภาพ      
                        เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 

องคประกอบคุณภาพ คะแนน 
ประเมิน 

จุดแข็ง จุดออน  
แนวทางปรับปรุง 

พัฒนา 

เปาหมาย 
ระยะสั้น/ 
ระยะยาว 

แผนการพฒันา 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา     



 

 

ปณิธาน วัตถุประสงค  
และแผนการดําเนินการ 

องคประกอบที่ 2  การเรียน 
การสอน     

    

องคประกอบที่ 3  กิจกรรม 
การพัฒนานักศึกษา 

    

องคประกอบที่ 4  การวิจัย     

องคประกอบที่ 5 การบริการ 
วิชาการแกสังคม 

    

องคประกอบที่ 6  การทํานุ 
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

    

องคประกอบที่ 7 การบริหาร 
และการจัดการ 

    

องคประกอบที่ 8  การเงิน 
และงบประมาณ 

    

องคประกอบที่ 9  ระบบและ 
กลไกการประกันคุณภาพ 

    

 
ตารางที่ …..  ตารางสรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน แนวทางปรับปรุงพฒันา เปาหมาย และ             
                      แผนการพฒันา  .................................................  จําแนกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานการอุดมศึกษา คะแนน 
ประเมิน 

จุดแข็ง จุดออน  
แนวทางปรับปรุง 

พัฒนา 

เปาหมาย 
ระยะสั้น/ 
ระยะยาว 

แผนการพฒันา 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐาน 
ดานคุณภาพบัณฑิต 

    

มาตรฐานที่ 2 ก  มาตรฐาน 
ดานการบริหารจัดการ 
การอุดมศึกษา 

    



 

 

      :   ก   มาตรฐานดาน 
ธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

    

มาตรฐานที่ 2 ข  มาตรฐาน 
ดานการบริหารจัดการ 
การอุดมศึกษา 
      :  ข   มาตรฐานดาน 
พันธกิจของการบริหาร 
การอุดมศึกษา 

    

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐาน 
ดานการสรางและพัฒนา 
สังคมฐานความรู และสังคม 
แหงการเรียนรู 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ปการศึกษา 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอมูลพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2552 (การรายงานขอมูลใหรายงานในรอบปการศึกษา ยกเวน
เฉพาะที่ ระบุใหใชรอบปงบประมาณ โดยแยกรายงานระดับกลุมสาขาตามนิยามของสมศ.1 และ
ภาพรวมของสถาบัน  
 

  ชื่อขอมูลพื้นฐาน โปรแกรมวิชา คณะ 

องคประกอบท่ี 1  
  จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด  
  จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย  

องคประกอบท่ี 2  
  จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด  
  - -ระดับอนุปริญญา  
  - -ระดับปริญญาตรี   
  - -ระดับ ป.บัณฑิต  



 

 

  - -ระดับปริญญาโท (แผน ก )  
  - -ระดับปริญญาโท (แผน ข )  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - -ระดับปริญญาเอก   
  - -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข )  

  
จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติที่ 

 

  - -ระดับอนุปริญญา  
  - -ระดับปริญญาตรี  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต  
  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - -ระดับปริญญาเอก  

  

จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมีภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 

 

  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับปริญญาเอก  

  

จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑ
สําเร็จการศึกษาครบถวนตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 

 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต  
  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - -ระดับปริญญาเอก  

  
จํานวนบัณฑิต ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา 

 

  จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด  
  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับปริญญาเอก  
  จํานวนบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร  

  
- -(สมศ. 1.7) บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ที่
ตีพิมพเผยแพร 

 

  - -(สมศ. 1.8) บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ที่  



 

 

ตีพิมพเผยแพร 

  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการ
สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉลี่ย
ทุกหลักสูตร 

 

  - -ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)  
  - -ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)  
  - -ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  
  - -ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ)  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ)  
  - -ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)  
  - -ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ)  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ)  
  - -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)  
  - -ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)  

  

จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหมหรือที่ปรับปรุง และจํานวน
หลักสูตรที่ยังไมมีการปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่
บุคคล ชุมชน องคกร ภายนอกมีสวนรวม 

 

  - -ระดับอนุปริญญา  
  - -ระดับปริญญาตรี  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต  
  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตช้ันสูง  
  - -ระดับปริญญาเอก  
  จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน - ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)  
  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน - ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)  
  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  
  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  
  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน - ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ)  
  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน - ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ)  
  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)  
  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  



 

 

  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ)  
  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ)  
  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)  
  - -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)  

  
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน - ระดับปริญญาโท (แผน ก) (ภาค
ปกติ) 

 

  
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน - ระดับปริญญาโท (แผน ข) (ภาค
ปกติ) 

 

  
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน - ระดับปริญญาโท (แผน ก และ
แผน ข) (ภาคปกติ) 

 

  
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน - ระดับปริญญาโท (แผน ก) (ภาค
พิเศษ) 

 

  
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน - ระดับปริญญาโท (แผน ข) (ภาค
พิเศษ) 

 

  
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน - ระดับปริญญาโท (แผน ก และ
แผน ข) (ภาคพิเศษ) 

 

  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร  
  - -ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)  
  - -ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)  
  - -ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  
  - -ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ)  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ)  
  - -ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)  
  - -ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ)  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ)  
  - -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)  
  - -ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)  

  
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคา
มาเปนปริญญาตรี 

 

  - -จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญาตรีทั้งหมด  

  
- -จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกทั้งหมดเมื่อปรับคาเปนปริญญาตรี 

 



 

 

  
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคา
มาเปนปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

 

  
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคา
มาเปนปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) 

 

  
จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เที่ยบเทาที่ได
คะแนน 3 คะแนน 

 

  
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ 

 

  จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ  
  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี  
  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา  
  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  
  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงอาจารย  
  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ตําแหนงรองศาสตราจารย  
  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย  

  
จํานวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนของ
คณาจารย 

 

  
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร
ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 

  

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติ
ครบถวน ที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง) 

 

  
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 

  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบแบบสํารวจเรื่อง
การมีงานทํา 

 

  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษา 

 

  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  

  
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา 
และไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ หลังสําเร็จการศึกษา 

 

  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา  



 

 

และไดรับเงินเดือนเริ่มตน เปนไปตามเกณฑหลังสําเร็จ
การศึกษา 

  
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา 
และไดรับเงินเดือนเริ่มตน สูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

 

  
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา 
และไดรับเงินเดือนเริ่มตน ตํ่ากวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

 

  
ระดับความพึงพอใจ ของนายจาง ผูประกอบการและผูใช
บัณฑิต (เทียบจากคา 5 ระดับ) 

 

  

จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 
5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

  

- -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล-
 ดานวิชาการ วิชาชีพ 

 

  

- -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล-
 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 

  

- -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล-
  ดานกีฬา สุขภาพ 

 

  

- -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล-
 ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 

  

- -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล-
 ดานสิ่งแวดลอม 

 

  

จํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปจจุบัน และศิษยเกา ระดับ
บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่
ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ
จากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ 

 

  
จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา 

 

  
- -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับ
อนุปริญญา 

 



 

 

  
- -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับ
ปริญญาตรี 

 

  
- -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับ
ปริญญาโท 

 

  
- -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับ
ปริญญาเอก 

 

  
- -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-
ระดับป.บัณฑิต. 

 

  
- -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-
ระดับป.บัณฑิตช้ันสูง  

 

  

(สมศ. 1.5) จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา ที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง
ระดับชาติและนานาชาติ 

 

  - -ดานวิชาการวิชาชีพ  
  - -ดานคุณธรรม จริยธรรม  
  - -ดานกีฬา สุขภาพ  
  - -ดานศิลปะและวัฒนธรรม  
  - -ดานสิ่งแวดลอม  

  

(สมศ. 1.6) จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ที่ไดรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

  
- -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบัน
และศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  - ดานวิชาการวิชาชีพ 

 

  

- -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบัน
และศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ดาน
คุณธรรม จริยธรรม 

 

  
- -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบัน
และศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ดานกีฬา สุขภาพ 

 

  

- -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบัน
และศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

  
- -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบัน
และศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ดานสิ่งแวดลอม 

 

  (สมศ.6.3) รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ  



 

 

เทียบเทาตออาจารยประจํา 

  
(สมศ.6.4)รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ .............. 

 

  

(สมศ.1.5)จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา 
.............. (คน) 

 

  
(สมศ.1.6)จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่
ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ป 

 

  
จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เที่ยบเทา
ทั้งหมด 

 

  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่จบการศึกษาทั้งหมด  

  

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา 
และไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา 
และตอบแบบสอบถามเรื่องเงินเดือนเริ่มตน 

 

 

  
ผลการประเมิน คุณภาพการใหบริการนักศึกษา (เทียบจากคา 5 
ระดับ) 

 

  จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษา แยกตามประเภทกิจกรรม  
  - -จํานวนกิจกรรมวิชาการ  
  - -จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  
  - -จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  
  - -จํานวนกิจกรรมนันทนาการ  
  - -จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
  จํานวนนักศึกษา แยกตามประเภทกิจกรรม  
  - -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมวิชาการ  

  
- -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมกีฬาและการสงเสริม
สุขภาพ 

 

  
- -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ
รักษาสิ่งแวดลอม 

 

  - -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจรรมนันทนาการ  
  - -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

องคประกอบท่ี 4  



 

 

  จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค  
  - -จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน  
  - -จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน  
  จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย  
  - -(สมศ. 2.5)จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายนอกสถาบัน  
  - -(สมศ. 2.4)จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายในสถาบัน  
  จํานวนการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  
  - -จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ  
  - -จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ  
  - -จํานวนผลงานที่จดทะเบียน หรือสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
  - -จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ  

  
จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูล 

 

  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด  
  จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ  

  
(สมศ.2.2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา ....................... (บาท) 

 

  
(สมศ.2.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา ................... (บาท) 

 

  

(สมศ.2.4) รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
................. 

 

  

(สมศ.2.5) รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
................ 

 

  

(สมศ.2.1) รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ 
เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา.... 

 

  

(สมศ.2.7*) จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่
ผานมา .........(ช้ินงาน) 
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จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการทางวิชาการแก
สังคม 

 



 

 

  

จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 

  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ  

  
จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 

  

รอยละของผูรับบริการที่ใหคะแนนความพึงพอใจตั้งแตระดับดี
ขึ้นไป(กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใชผลสํารวจของ ก.พ.ร. ( 
กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใชผลการสํารวจความความพึง
พอใจเปนรายโครงการ/กิจกรรมมาคํานวณเปนภาพรวม) 

 

  

(สมศ.3.2) รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจํา 

 

  
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มีการสํารวจ
ความพึงพอใจ 
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จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดานการเรียนการสอน 

 

  จํานวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  

  
จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อ
สงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ 

 

  
จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อ
สงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ 

 

  
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดานการวิจัย 

 

  
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดานการบริการวิชาการ 

 

  
จํานวนผลงานหรือช้ินงานการพัฒนาองคความรูและสราง
มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 
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  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด  
  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ  



 

 

ผลงานวิชาการ 
  - -ในประเทศ  
  - - ตางประเทศ  

  
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะวิชาชีพ 

 

  - -ในประเทศ  
  - -ตางประเทศ  

  
จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล ผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

  
- -จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล -  ดาน
การวิจัย 

 

  
- -จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล -  ดาน
ศิลปและวัฒนธรรม 

 

  
- -จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล -  ดาน
อื่นๆ 

 

  งบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารยทั้งในและตางประเทศ  

องคประกอบท่ี 8  
  รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ)  
  รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
  งบดําเนินการทั้งหมด  

  
คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร 
สถานที่และที่ดิน (ปการศึกษา) 

 

  
คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร 
สถานที่และที่ดิน (ปงบประมาณ) 

 

  คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ปงบประมาณ)  
  คาใชจายและมูลคา ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
  คาใชจายและมูลคา ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
  คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย(ปงบประมาณ)  

  
คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศ (ปงบประมาณ) 

 

  เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ)  
  สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ)  

องคประกอบท่ี 9  



 

 

  
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
เกณฑ 5 ระดับของ สกอ. 

 

องคประกอบท่ี 10  

  

จํานวนอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาให
มีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา 3D 

 

  จํานวนนวัตกรรมที่สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D  

  
- -จํานวนนวัตกรรมที่สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดาน
การสงเสริมประชาธิปไตย 

 

  
- -จํานวนนวัตกรรมที่สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดาน
การสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

 

  
- -จํานวนนวัตกรรมที่สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดาน
การสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

 

  จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D  

  
- -จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ
สงเสริมประชาธิปไตย 

 

  
- -จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ
สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

 

  
- -จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ
สรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

 

  
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D 

 

  
- -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 

 

  

- -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเปนไทย 

 

  

- -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุก
ชนิด 

 

  
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D 

 

  
- -จํานวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตยที่ไดรับการ

 



 

 

ประเมินผล 

  

- -จํานวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D  ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเปนไทย ที่ไดรับการประเมินผล 

 

  

- -จํานวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D  ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุก
ชนิด ที่ไดรับการประเมินผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
....................................................................... 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
.............................................................. 

 
 

รายชื่อผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจําปการศกึษา 2552 



 

 

 
 
 
 


