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องคป์ระกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : (สกอ. 1.1) กระบวนการพัฒนาแผน  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ หรือ ปีการศึกษา 
 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ
8 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน โดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และ
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการจําหน่วยงาน โดยเป็น
แผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติหน่วยงาน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มหน่วยงาน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551–2554) 

 แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2 5 5 1 -2 5 6 5 )  แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

1. แผนกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน : ระบุกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 

(KPI) และค่าเป้าหมาย ☆☆☆ 
2. รายงานหรือตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ

แผนกลยุทธ์กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-

2554) ☆☆☆ 
หมายเหตุ : กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 
2, แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 และ
(ตัวอย่าง) ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนฯ 
download ได้ที่ http://qa.swu.ac.th/ 

ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54- ก.ย. 55) 

แผนยุทธศาสตร์ 4 (2552-25555)  
และ Action Plan 2555-2556 



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 การมีส่วนร่วมของบุคคลในคณะ/หน่วยงานในการ

จัดทําแผนกลยุทธ์ ☆☆☆ 
3. เอกสารแสดงการจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดทํา 

แผนกลยุทธ์ที่เชิญบุคลากรหรือผู้แทนหน่วยงานเข้า
ร่วม ได้แก่ 

 หนังสือเชิญประชุม ☆ 

 หนังสืออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ☆ 
 ใบเซ็นช่ือผู้ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/การ

ประชุม ☆ 

 ภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม/การประชุม☆ 
4. รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม หรือรายงานการ

ประชุมตามกิจกรรมในข้อ 3  ☆☆☆ 
 แผนกลยุทธ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ประจําคณะ/หน่วยงาน ☆☆☆ 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/

หน่วยงานที่พิจารณาและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบกับ

แผนกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน ☆☆☆ 

 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน
ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

1. ตัวอย่างหลักฐานประกอบ เช่น เอกสารแสดงการจัด
โครงการ/กิจกรรมการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
คณะ/หน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานย่อยภายใน 

 หนังสือเชิญประชุม ☆ 

 หนังสืออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ☆ 
 ใบเซ็นช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/การประชุม 
 ภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม/การประชุม

☆ 
 รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม หรือรายงานการ



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

ประชุม ☆☆☆ 
2. เอกสารแสดงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน

ไปสู่ทุกหน่วยงานย่อยภายใน ได้แก่  
 หลักฐานการส่งแผนกลยุทธ์/เอกสาร/แผ่นพับให้

บุคลากร ☆☆☆ 
 เอกสาร/แผนพับเพ่ือการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์

ระดับคณะ/หน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานย่อย

ภายใน  ☆☆☆ 
 ช่องทางการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์/แผนกล

ยุทธ์ อาทิ เว็บไซต์ ป้ายประกาศ สื่อสิ่งพิมพ์ 

เป็นต้น☆☆☆ 
3. เอกสารแสดงการแปลงแผนกลยุทธ์ระดับคณะ/

หน่วยงานเป็นตัวบ่งช้ีระดับหน่วยงานย่อยและ/หรือ
ระดับบุคคล และถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับนําไป

ปฏิบัติ☆☆☆ 
หมายเหตุ : กรณีเป็นการถ่ายทอดผ่านเอกสารสิ่งพิมพ์ 
หรือช่องทางอ่ืนที่ไม่ใช่การประชุมช้ีแจง ต้องมั่นใจว่าการ
ถ่ายทอดน้ันทําให้บุคลากรเข้าใจแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
และความเช่ือมโยงกับการทํางานของตน/หน่วยงานได้ 

 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1. เอกสารการจัดโครงการ/กิจกรรม/การประชุม 
เก่ียวกับการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

 หนังสือเชิญประชุม☆ 

 หนังสืออนุมัติโครงการ/กิจกรรม☆ 
 ใบเซ็นช่ือผู้ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/การ

ประชุม☆ 

 ภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม/การประชุม☆ 



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม หรือรายงานการ

ประชุม☆☆☆ 
2. แผนปฏิบัติการระยะ 1 ปีที่มีสาระครอบคลุมการ

ดําเนินงาน 4 พันธกิจและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะ/หน่วยงาน (ระบุโครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ี

และค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติการ) ☆☆☆ 

 4 มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผน ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

1. แผนกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน ☆☆☆ 

2. แผนปฏิบัติการประจําปี ☆☆☆ 
หมายเหตุ : ทุกแผนต้องระบุตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

 5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

1. (ตัวอย่าง) รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

การประจําปี โดยแสดงตัวอย่างครบ 4 พันธกิจ ☆

☆☆

 6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

1. คําสั่ งแต่ง ต้ังคณะกรรมการดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีของคณะ/หน่วยงาน หรือ
รายงานการประชุมคณะการประจําคณะ/หน่วยงาน 
ที่มีการนัดหมายหรือมอบหมายการติดตามผลการ

ดําเนินงาน☆ 
2. เอกสารแสดงขั้นตอนหรือแนวทางทางการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนป ฏิ บั ติ ก ารของคณะ /หน่วยงาน  (ถ้ ามี )

☆☆☆ 
3. เอกสารแสดงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี (ถ้ามี) ได้แก่ 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 หนังสือเชิญประชุม ☆☆☆ 

 รายงานการประชุม☆☆☆ 
4. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน 

ปฏิบัติการประจําปี รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน

และ 12 เดือน (อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง) ☆ 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/

หน่วยงานที่แสดงวาระพิจารณา และมติที่ประชุม
เ ก่ียวกับผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปี ตามข้อ 4 หรือ ☆ 
6. หนังสื อ นํ า เสนอรายงานสรุปผลการ ติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ 
ตามข้อ 4ต่อคณบดี/ผู้อํานวยการ/ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน เ พ่ือพิจารณาผลการติดตามและให้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ☆☆☆ 
หมายเหตุ : เอกสารข้อ 5 และ 6 ต้องดําเนินการอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ หรือภายในปี
การศึกษาที่รับการประเมิน 

 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 

1. คําสั่ งแต่ง ต้ังคณะกรรมการดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)

☆ 
2. เอกสารแสดงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) ได้แก่ 

 หนังสือเชิญประชุม ☆ 

 รายงานการประชุม☆ 
3. รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีแผนกลยุทธ์ของคณะ/

หน่วยงาน☆ 
4. รายงานการประชุมที่แสดงวาระและมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงานเก่ียวกับการ
พิจารณารายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ ตามข้อ 3 และ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา☆☆☆ 
หมายเหตุ : เอกสารข้อ 3 และ 4 ต้องดําเนินการอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ หรือภายในปี
การศึกษาที่รับการประเมิน 

 8 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อ เสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการประจํ าหน่วยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

1. รายงานผลการดําเนินการที่แสดงการนําผลการ
พิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี หรือ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ/หน่วยงานที่แสดงวาระการปรับปรุง

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจํา ☆☆☆ 
2. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (ฉบับปรับปรุง )

☆ 
3. แผนปฏิบัติการประจําปี ในรอบปีงบประมาณถัดไป 

(ควรแสดงประเด็นที่มีการปรับปรุงให้ ชัดเจน )

☆☆☆

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

   

 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : (สมศ. ๑.๑๖.๑) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 มี การ กํ าหนดกล ยุท ธ์และแผนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 
(อัตลักษณ์นิสิต คือ “มีทักษะสื่อสาร”) 

1. เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพ่ือกําหนดอัตลักษณ์ของ
คณะ/หน่วยงาน ได้แก่ 

 หนังสือเชิญประชุม ☆☆☆ 

 รายงานการประชุม☆☆☆ 
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน

เก่ียวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกําหนด
อัตลักษณ์ของคณะ/หน่วยงาน และข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินการบริหารคณะ/หน่วยงานให้เ กิด

อัตลักษณ์☆☆☆ 
3. เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

 หนังสือเชิญประชุม☆☆☆ 

 รายงานการประชุม☆☆☆ 
4. แผนกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน (ระบุกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี

(KPI) และค่าเป้าหมาย) ที่กล่าวถึงการสร้างอัตลักษณ์
(ควรสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เก่ียวกับอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย) ☆☆☆ 
5. แผนปฏิบัติการประจําปีที่แสดงโครงการ/กิจกรรมสร้าง



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

เสริมอัตลักษณ์นิสิต☆☆☆ 
6. รายงานการประชุมที่แสดงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่

พิ จ า รณาอนุ มั ติ ห รื อ ใ ห้ ค ว าม เ ห็ นชอบ กับแผน
ยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (เอกสารข้อ 4 

และ 5) ☆☆☆ 

 2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

1. ตัวอย่างเอกสาร เช่น เอกสารแสดงการจัดการประชุม
เพ่ือสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรใน
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด ได้แก่ 

 หนังสือเชิญประชุม☆☆☆ 
 รายงานการประชุมที่แสดงขั้นตอนการมีส่วนร่วม

ของผู้เรียนและบุคลากร☆☆☆ 
2. เอกสารแสดงการถ่ายทอดแนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วม

ของผู้ เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่นิสิตและบุคลากร 
ได้แก่  

 หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วม ☆☆☆
 รายงานสรุปผลการประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติในการมี

ส่วนร่วม ระดับคณะ/หน่วยงานสู่ระดับบุคคล (ทั้ง

กลุ่มอาจารย์ บุคลากร และนิสิต) ☆☆☆ 
หมายเหตุ : กรณีเป็นการถ่ายทอดผ่านเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือ
ช่องทางอ่ืนที่ ไม่ใ ช่การประชุมช้ีแจง ต้องมั่นใจว่าการ
ถ่ายทอดน้ันทําให้บุคลากรเข้าใจแนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วม
ได้ 

 3 ผลการประเมินความเห็นของผู้เรียนและ
บุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
สถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ตํ่า

1. แบบประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย (สามารถขอรับได้จากฝ่ายประกันคุณภาพ



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 การศึกษา หรอื Download ได้ที่ 

http://qa.swu.ac.th/)☆☆☆ 
2. รายงานผลการประเมินความเห็นของผู้เรียนและบุคลากร

เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัต

ลักษณ์ (คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.51) ☆☆☆ 

 4 ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่
เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อ
สังคม 

1. เอกสาร/ภาพข่าวที่แสดงว่าผลการดําเนินงานของคณะ/
หน่วยงาน ด้านอัตลักษณ์ก่อประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
ต่อกลุ่มบุคคล/องค์กร/ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น 
จดหมายขอบคุณจากผู้ป่วยที่ระบุว่าการสอนหรือการ
ให้คําปรึกษาของบุคลากร/นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคหรือทุเลาจากอาการ

เจ็บป่วย เป็นต้น ☆☆☆ 

 5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการ
ยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 

1. เอกสารหรือรายงานสรุปผลการได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เก่ียวกับ อัต
ลักษณ ์
 ภาพถ่ายหรือข่าวสารหรือใบประกาศเกียรติคุณการ

ได้รับรางวัลระดับชาติและ/หรือนานาชาติ☆ 
 เอกสารหรือภาพถ่าย แสดงการได้รับการคัดเลือก

เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น รางวัลการ
นําเสนอผลงานดีเด่น เป็นต้น 

 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

   

 
 



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 

10 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 : (สมศ. ๑.๑๗) ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยและ/
หรือหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย 
(เอกลักษณ์ : “การบริการวิชาการอย่าง
มีส่วนร่วมเ พ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและ
ย่ังยืน”) 

1. เอกสารแสดงการ จัดการประชุมเ พ่ือ กําหนด
เอกลักษณ์ของคณะ/หน่วยงาน ได้แก่ 
 หนังสือเชิญประชุม 
 รายงานการประชุม 

2. มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการกําหนดเอกลักษณ์ของคณะ/
หน่วยงาน และข้อเสนอแนะในการดําเนินการบริหาร
คณะ/หน่วยงานให้เกิดเอกลักษณ์ 

3. เอกสารแสดงการ จัดการประชุมเ พ่ือ กําหนด
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะ/หน่วยงาน ได้แก่ 
 หนังสือเชิญประชุม 
 รายงานการประชุม 

4. แผนกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน (ระบุกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี
(KPI) และค่าเป้าหมาย) ที่กล่าวถึงการสร้างเอกลักษณ์ 

5. แผนปฏิบัติการประจําปีที่แสดงโครงการ/กิจกรรม
สร้างเสริมเอกลักษณ์ 

6. รายงานการประ ชุมที่ แสดงม ติที่ ประ ชุมสภา
มหาวิทยาลัยที่พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
กับแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

ประจําปีที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
(เอกสารข้อ 4 และ 5) 

หมายเหตุ : สําหรับคณะ/หน่วยงานที่ดําเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยให้แสดงหลักฐานข้อ 3–5  

 2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

1. ตัวอย่างเอกสาร เช่น เอกสารแสดงการจัดการ
ประชุมเพ่ือสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด ได้แก่ 
 หนังสือเชิญประชุม 
 รายงานการประชุมที่แสดงขั้นตอนการมีส่วน

ร่วมของผู้เรียนและบุคลากร 
2. เอกสารแสดงการถ่ายทอดแนวปฏิบัติในการมีส่วน

ร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่นิสิต
และบุคลากร ได้แก่  
 หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วม  
 รายงานสรุปผลการประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติใน

การมีส่วนร่วม ระดับคณะ/หน่วยงานสู่ระดับ
บุคคล (ทั้งกลุ่มอาจารย์ บุคลากร และนิสิต) 

หมายเหตุ : กรณีเป็นการถ่ายทอดผ่านเอกสารส่ิงพิมพ์ หรือ
ช่องทางอื่นท่ีไม่ใช่การประชุมชี้แจง ต้องม่ันใจว่าการถ่ายทอดนั้น
ทําให้บุคลากรเข้าใจแนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วมได้ 

 3 ผลการประ เมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตาม
จุดเน้น และจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 
ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกับการ
ดําเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของมหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) 

2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย (คะแนน
เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.51) 

 4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น 1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผน



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน และเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อสังคม 

กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับ
ตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย  

2. รายงานผลการดําเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่นหรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของคณะ/หน่วยงานหรือ
มหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์
และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม เช่น ผลการประเมิน
ก่อน-หลังการให้บริการท่ีแสดงประโยชน์ที่เกิดแก่
ผู้รับบริการ/ชุมชน เป็นต้น 

 5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/ มหาวิทยาลัย
มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะที่ กําหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

1. รายงานสรุปผลการได้รับการยกย่องในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เก่ียวกับจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ 
 ภาพถ่ายหรือข่าวสารหรือใบประกาศเกียรติคุณ

การได้รับรางวัลระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 เอกสารหรือภาพถ่าย  แสดงการได้รับการ

คัดเลือกเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น 
รางวัลการนําเสนอผลงานดีเด่น เป็นต้น 

 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

   

 
 

 

 



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 : (สมศ. ๑.๑๖.๒) ผลการบรหิารสถาบนัใหเ้กิดอัตลักษณ ์
ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

มี ข้อมูลพืน้ฐาน หลักฐาน 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

1. แบบประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
คณะ/มหาวิทยาลัย 

2. รายงานสรุปผลการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) แยก
ตามระดับการศึกษา  (ปริญญาตรี  โท  และเอก )


 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 1. รายงานสรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โท และเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่จัดเก็บ
ข้อมูล)  

2. รายงานสรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
โท และเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

   

 
 
 
 
 
 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 : (สมศ. ๑.๑๗) ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยและ/
หรือหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย 
(เอกลักษณ์ : “การบริการวิชาการอย่าง
มีส่วนร่วมเ พ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและ
ย่ังยืน”) 

1. เอกสารแสดงการ จัดการประชุมเ พ่ือ กําหนด
เอกลักษณ์ของคณะ/หน่วยงาน ได้แก่ 

 หนังสือเชิญประชุม ☆☆☆ 

 รายงานการประชุม☆☆☆  
2. มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการพิจารณา

ให้ความเห็นชอบในการกําหนดเอกลักษณ์ของคณะ/
หน่วยงาน และข้อเสนอแนะในการดําเนินการบริหาร
คณะ/หน่วยงานให้เกิดเอกลักษณ์ 

3. เอกสารแสดงการ จัดการประชุมเ พ่ือ กําหนด
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะ/หน่วยงาน ได้แก่ 

 หนังสือเชิญประชุม ☆☆☆ 

 รายงานการประชุม ☆☆☆ 
4. แผนกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงาน (ระบุกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี

(KPI) และค่าเป้าหมาย) ที่กล่าวถึงการสร้างเอกลักษณ์

☆☆☆ 
5. แผนปฏิบัติการประจําปีที่แสดงโครงการ/กิจกรรม

สร้างเสริมเอกลักษณ์ ☆☆☆ 



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

6. รายงานการประ ชุมที่ แสดงม ติที่ ประ ชุมสภา
มหาวิทยาลัยที่พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
กับแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 

(เอกสารข้อ 4 และ 5) ☆☆☆ 
หมายเหตุ : สําหรับคณะ/หน่วยงานที่ดําเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยให้แสดงหลักฐานข้อ 3–5  

 2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

1. ตัวอย่างเอกสาร เช่น เอกสารแสดงการจัดการ
ประชุมเพ่ือสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด ได้แก่ 

 หนังสือเชิญประชุม ☆☆☆ 
 รายงานการประชุมที่แสดงขั้นตอนการมีส่วน

ร่วมของผู้เรียนและบุคลากร ☆☆☆ 
2. เอกสารแสดงการถ่ายทอดแนวปฏิบัติในการมีส่วน

ร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่นิสิต
และบุคลากร ได้แก่  

 หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วม ☆☆

☆ 
 รายงานสรุปผลการประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติใน

การมีส่วนร่วม ระดับคณะ/หน่วยงานสู่ระดับ

บุคคล (ทั้งกลุ่มอาจารย์ บุคลากร และนิสิต) ☆

☆☆ 
หมายเหตุ : กรณีเป็นการถ่ายทอดผ่านเอกสารส่ิงพิมพ์ หรือ
ช่องทางอื่นท่ีไม่ใช่การประชุมชี้แจง ต้องม่ันใจว่าการถ่ายทอดนั้น
ทําให้บุคลากรเข้าใจแนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วมได้ 

 3 ผลการประ เมินความพึงพอใจของ 1. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกับการ



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

บุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตาม
จุดเน้น และจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 
ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ดําเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ

เฉพาะของมหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) ☆☆☆
2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย (คะแนน

เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.51) ☆☆☆ 

 4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน และเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อสังคม 

1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับ
ตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ

มหาวิทยาลัย ☆☆☆ 
2. รายงานผลการดําเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่นหรือ

ความเช่ียวชาญเฉพาะของคณะ/หน่วยงานหรือ
มหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์
และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม เช่น ผลการประเมิน
ก่อน-หลังการให้บริการท่ีแสดงประโยชน์ที่เกิดแก่

ผู้รับบริการ/ชุมชน เป็นต้น ☆☆☆ 

 5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/ มหาวิทยาลัย
มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะที่ กําหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

1. รายงานสรุปผลการได้รับการยกย่องในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เก่ียวกับจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ 
 ภาพถ่ายหรือข่าวสารหรือใบประกาศเกียรติคุณ

การได้รับรางวัลระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

☆ 
 เอกสารหรือภาพถ่าย  แสดงการได้รับการ

คัดเลือกเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น 

รางวัลการนําเสนอผลงานดีเด่น เป็นต้น☆ 
 



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

   

 
 



องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

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

มีการดําเนินการ   
1 ข้อ         

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ   
2 ข้อ          

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ   
3 ข้อ         

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ   
4 หรือ 5 ข้อ    

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อ ตามเกณฑ์
ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่

และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ กํ าหนดโดยคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

BSRI-55-2.1-01-01 

คู่มือการบริหารหลักสูตร (หัวข้อระบบและกลไกการ
เปิด-ปรับปรุงหลักสูตร)  

BSRI-55-2.1-01-02 

คําสั่งแต่งต้ังและหน้าที่รับผดิชอบเก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงาน ได้แก่   
- คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

    - คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ไม่ต้องใช้) 

-คณะกรรมการประจําบัณฑิตศึกษา 
-สภาวิชาการ 
-สภามหาวิทยาลัย 

BSRI-55-2.1-01-03 

สรุปสถานภาพการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
ประจําปีการศึกษา 

 
 2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตาม

แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ กํ า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

BSRI-55-2.1-02-01 

คู่มือการบริหารหลักสูตร  (หัวข้อขั้นตอนการปิด
หลักสูตร)  

BSRI-55-2.1-02-02 

คําสั่งแต่งต้ังและหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงาน ได้แก่     

     - คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ไม่ต้องใช้) 
     -คณะกรรมการประจําบัณฑิตศึกษา 

-สภาวิชาการ 
-สภามหาวิทยาลัย  

BSRI-55-2.1-02-03 

สรุปสถานภาพการปิดหลักสูตร ประจําปีการศึกษา  
 3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไป

ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้อง
มีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการ
ดํา เ นินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางที่

BSRI-55-2.1-03-01 

สรุปหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่ประเมิน 
จําแนกตาม 
รายช่ือหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษา 
รายช่ือหลักสูตรที่ เ ป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณภาพหลักสูตร TQF และ พ.ศ.2548  
BSRI-55-2.1-03-02 

แผนการดําเนินการหลักสูตรที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
กรอบมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร TQF  (ไม่ต้องใช้) 

BSRI-55-2.1-03-03 

รายงานการประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน
ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
กํ าหนด ในภาคผนวก  ก )  สํ าหรั บ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

สอนของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน และเป็นไปตาม
กรอบ  TQF แล้ว 

BSRI-55-2.1-03-04 

รายงานการประเมินผลตามตัวบ่งช้ีกลางที่กําหนดใน
ภาคผนวก ก สําหรับหลักสูตรที่ยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  (ไม่ต้องใช้) 

BSRI-55-2.1-03-05 

เอกสารรับรองหลักสูตรจากสภา/องค์กรวิชาชีพ 
(หลักสูตรสาขาวิชาชีพ) (ไม่ต้องใช้) 

 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้ง
ข้ อ  1  ข้ อ  2  แ ล ะ ข้ อ  3  ข้ า ง ต้ น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อย
ตามกรอบเวลาที่ กํ าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีใน
ข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่
กําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 
 

BSRI-55-2.1-04-01 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการตามเกณฑ์ข้อที่ 1 – 
3 ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 

BSRI-55-2.1-04-02 

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและรายงานการ
ดําเนินงานหรือการประชุมของคณะกรรมการ 

BSRI-55-2.1-04-03 

สรุปรายช่ือหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 
BSRI-55-2.1-04-04 

รายงานการประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน
ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน และเป็นไปตาม
กรอบ  TQF แล้ว 

BSRI-55-2.1-04-05 

เอกสาร/โครงการประเมินหลักสูตร (กรณีที่ครบกรอบ
เวลาที่ต้องทําการประเมินหลักสูตร) (ไม่ต้องใช้) 

 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้ง

BSRI-55-2.1-05-01 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการรับผิดชอบ



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
ข้ อ  1  ข้ อ  2  แ ล ะ ข้ อ  3  ข้ า ง ต้ น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประ เมิ น ในข้ อ  4  กรณีหลั กสู ตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระ ดับ อุดมศึกษาแห่งชา ติ  จะ ต้อง
ควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัว
บ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร 

ควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการตามเกณฑ์ข้อที่ 1 –
3 ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 

BSRI-55-2.1-05-02 

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและรายงานการ
ดําเนินงานหรือการประชุมของคณะกรรมการ 

BSRI-55-2.1-05-03 

สรุปรายช่ือหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF  
 
BSRI-55-2.1-05-04 

รายงานการประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน
ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน และเป็นไปตาม
กรอบ  TQF แล้ว 

BSRI-55-2.1-05-05 

เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้
ผลการประเมินของเกณฑ์การประเมินข้อที่ 4  


 6 มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของ
หลักสูตร  มากกว่าร้อยละ  30 ของ
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา 

BSRI-55-2.1-03-01 

รายละเอียดหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอน ในปีการศึกษาท่ี
ประเมิน (ไม่ต้องใช้) 

BSRI-55-2.1-06-02 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับภาครัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตรในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร แต่ละหลักสูตรวิชาชีพ (ไม่ต้องใช้) 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการ

วิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน 
ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกว่า
ร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา 

BSRI-55-2.1-07-01 

รายงานสรุปจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
ทั้งหมดเปิดสอนในปีการศึกษาที่ประเมิน จําแนก
ตามหลักสูตรแผนการสอน (ก หรือ ข)  

BSRI-55-2.1-07-02 

รายงานสรุปจํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก 
และระดับปริญญาเอกที่เปิดสอนในปีการศึกษาท่ี
ประเมิน  

 
 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการ

วิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน 
ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตที่
ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 
ของ จํ านวน นิสิ ตทั้ งหมดทุ กระ ดับ
การศึกษา 

BSRI-55-2.1-08-01 

รายงานจํานวนนิสิตทั้งหมดที่ศึกษาในปีการศึกษาที่
ประเมินทุกระดับการศึกษา  

BSRI-55-2.1-08-02 

จํานวนนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก 
และระดับปริญญาเอก 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.)   
ชนิดของตัวบง่ชี:้ ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน : มหาวิทยาลัยเลอืกใช้เกณฑ์การประเมิน ดังน้ี 
แนวทางที่ 1  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

เท่ากับ ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
แนวทางที่ 2  ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ

กับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

มี ข้อมูลพืน้ฐาน หลักฐาน

 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ในปี
การศึกษาท่ีประเมิน  

BSRI-55-2.2-00-01 

รายงานสรุปจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในปี
การศึกษาที่ประเ มิน  จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา  (ป .ตรี ,  โท ,  เอก )  ของทุก
หน่วยงานที่มีตําแหน่งอาจารย์ 

BSRI-55-2.2-00-02 

รายงานสรุปจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา  (ป .ตรี ,  โท ,  เอก )  ของทุก
หน่วยงานที่มีตําแหน่งอาจารย์ 

 จํ านวนอาจาร ย์ประจํ าทั้ งหมด  ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

 จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก ในปีการศึกษาท่ีประเมิน  

 จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

 
หมายเหตุ: การนับจํานวนอาจารย์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยให้นับระยะเวลาการทํางาน 
ดังน้ี 
  9 – 12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนํามานับได้ 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

  

 



ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (สกอ.)   
ชนิดของตัวบง่ชี:้ ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน : มหาวิทยาลัยเลอืกใช้เกณฑ์การประเมิน ดังน้ี 
 แนวทางที่ 1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

แนวทางที่ 2 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เทา่กับ ร้อยละ 6 
ขึ้นไป 

มี ข้อมูลพืน้ฐาน หลักฐาน

 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ในปี
การศึกษาท่ีประเมิน  

BSRI-55-2.3-00-01 

รายงานสรุปจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในปี
การศึกษาที่ประเมิน จําแนกตามตําแหน่ง
ทางวิชาการ (อ . ผศ .  รศ .  ศ . )  ของทุก
หน่วยงานที่มีตําแหน่งอาจารย์ 

BSRI-55-2.3-00-02 

รายงานสรุปจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในปี
การศึกษาที่ผ่านมา จําแนกตามตําแหน่ง
ทางวิชาการ (อ .  ผศ .  รศ .  ศ . )  ของทุก
หน่วยงานที่มีตําแหน่งอาจารย์ 

 จํ านวนอาจาร ย์ประจํ าทั้ งหมด ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

 จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ใน
ปีการศึกษาท่ีประเมิน 

 จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ใน
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

หมายเหตุ: การนับจํานวนอาจารย์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยให้นับระยะเวลาการทํางาน 
ดังน้ี 
  9 – 12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนํามานับได้ 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

  

 



ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  (สกอ.)  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

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

มีการดําเนินการ   
1 ข้อ          

มีการดําเนินการ   
2 ข้อ            

มีการดําเนินการ   
3 หรือ 4 ข้อ      

มีการดําเนินการ   
5 หรือ 6 ข้อ     

มีการดําเนินการครบ    
7 ข้อ   

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวัดผลและมี
แ ผนกา รบ ริ ห า รและ พัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

BSRI-55-2.4-01-01 

แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ ทั้งด้านวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผล ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์ (ควรระบุตัวช้ีวัดที่จะใช้ติดตามประเมิน
แผนด้วย)  

BSRI-55-2.4-01-02 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ (ควรระบุตัวช้ีวัดที่จะใช้
ติดตามประเมินแผนด้วย)  

BSRI-55-2.4-01-03 

รายงานผลการสํารวจความต้องการในการอบรม (training 
needs) ของบุคลากร ทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน 
เพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกําหนด 
และสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  

BSRI-55-2.4-01-04 

แผนกรอบอัตรากําลังระยะ 4 ปี  
BSRI-55-2.4-01-05 

ประกาศระเบียบข้อบังคับพนักงานมหาวิยาลัย 
 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
BSRI-55-2.4-01-06 

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร 
BSRI-55-2.4-01-07 

แผนปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรประจําปีการศึกษา 
BSRI-55-2.4-01-08 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบ
ชัดเจน มีการกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่งงาน 
(career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณ
การเข้า – ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหา
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 

 2 มีการบ ริหารและการ พัฒนา
คณาจาร ย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนด 

BSRI-55-2.4-02-01 

เอกสาร/โครงการท่ีแสดงว่าได้มีการดําเนินการบริหารและ
พัฒนาคณาจารย์ตามแผนในเกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 
(หลักฐานลําดับที่ 1)  

BSRI-55-2.4-02-02 

เอกสาร/โครงการท่ีแสดงว่าได้มีการดําเนินการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนในเกณฑ์การ
ประเมินข้อที่ 1 (หลักฐานลําดับที่ 2)  

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี 
และสร้ างขวัญและกําลั งใจให้
คณาจาร ย์ และบุ คลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

BSRI-55-2.4-03-01 

ประกาศสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
BSRI-55-2.4-03-02 

เอกสารการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของตําแหน่งงานท่ี
กําหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการ
ส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 

BSRI-55-2.4-03-03 

ระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่ง
ให้รางวัลต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว  

 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
BSRI-55-2.4-03-04 

 มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลใน
ด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล 
ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการ
อ่ืนๆ 

BSRI-55-2.4-03-05 

การยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น 
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ ไ ด้รับรางวัลทั้ งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน หรือจัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเป็น
เกียรติ พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

BSRI-55-2.4-03-06 

ระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้
คําแนะนําช่วยเหลือและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 

BSRI-55-2.4-03-07 

นโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและ
ส่งเสริม และมีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ ส่งเสริมการ
ออกกําลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่
ออกกําลังกายสนับสนุนผู้เช่ียวชาญในการแนะนําด้านการ
ดูแลสุขภาพ 

BSRI-55-2.4-03-08 

หลักฐานการให้ความช่วยเหลือดูแลบุคลากรกรณีจําเป็น
 

BSRI-55-2.4-03-09 

ประกาศให้รางวัลในด้านต่างๆ เช่น รางวัลวิจัย รางวัลตีพิมพ์
ผลงาน ฯลฯ 

 4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียน

BSRI-55-2.4-04-01 

การกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของการอบรม/การพัฒนา ในทุกหลักสูตรการฝึกอบรม 
หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความรู้และ



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
การสอนและการวัดผลการเรียนรู้
ของ นักศึ กษา  ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

ทักษะการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากร
สามารถนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง  

BSRI-55-2.4-04-02 

การกําหนดกลไกการติดตามผลการนําความรู้และทักษะไปใช้
ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6 - 9 เดือน หรือใช้กลไก
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
สัมฤทธ์ิของการอบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น 

BSRI-55-2.4-04-03 

เอกสารสรุปการติดตามผลโครงการอบรม เรื่อง“การจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์หลังผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่”  

BSRI-55-2.4-04-04 

แบบสํารวจ/ติดตามการนําความรู้จากการอบรม/ประชุม/
สัมมนามาใช้ประโยชน์หลังการอบรม/ประชุมสัมมนา 6-9 
เดือน 

BSRI-55-2.4-04-05 

จัดทําตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานตามความรู้และทักษะที่ไปพัฒนา
มา เช่น เปรียบเทียบผลการประเมินการสอนโดยนิสิต 
หรืออาจารย์ท่านอ่ืน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือผู้
ที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น  

 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
อ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจาร ย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 

BSRI-55-2.4-05-01 

การจัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และ
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสมํ่าเสมอ 

BSRI-55-2.4-05-02 

เอกสารคําสั่ งแต่งต้ังผู้ รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณ  

BSRI-55-2.4-05-03 

มีการ ติดตามผลการปรับปรุ งและพัฒนาตนเอง ด้าน
จรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
อย่างต่อเน่ือง 

BSRI-55-2.4-05-04 

ประกาศจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันการอุดมศึกษา 
BSRI-55-2.4-05-05 

ประกาศหลัก เกณฑ์ วิ ธีการ ตัก เ ตือน  กรณีกระทํ าผิด
จรรยาบรรณ  

BSRI-55-2.4-05-06 

คําสั่งแต่งต้ัง หน้าที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 

BSRI-55-2.4-05-07 

เอกสารแสดงกระบวนการส่งเสริม และแนวทางในการ
ดําเนินการเมื่อมีพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ 

 6 มีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจาร ย์ และบุ คลากรสาย
สนับสนุน 

BSRI-55-2.4-06-01 

รายงานการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่กําหนดไว้ในเกณฑ์ประเมินข้อที่ 1 (หลักฐาน
ลําดับที่ 1 และ 2) ตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือ
เป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  

 7 มี ก า ร นํ า ผลก ารประ เ มิ น ไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

BSRI-55-2.4-07-01 

เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินความสําเร็จ
ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนจากเกณฑ์ประเมินข้อที่  6 
(หลักฐานลําดับที่ 1) ไปปรับปรุงแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  หร ือ
ปรับปรุงการบริการและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน เ ช่น รายงานการประชุมที่ พิจารณา
ปรับปรุงแผน เป็นต้น 

BSRI-55-2.4-07-02 

การดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 



 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.)   
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

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

มีการดําเนินการ    
1 ข้อ            

มีการดําเนินการ   
2 หรือ 3 ข้อ       

มีการดําเนินการ   
4 หรือ 5 ข้อ     

มีการดําเนินการ    
6 ข้อ     

มีการดําเนินการ   
7 ข้อ     

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
 1 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญทุกหลักสูตร 
 

BSRI-55-2.6-01-01 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดําเนินงานระดับ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า/ระดับมหาวิทยาลัย 

BSRI-55-2.6-01-02 

แผนการดําเนินการสรุปความถ่ีในการประชุมและ
รายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 

BSRI-55-2.6-01-03 

เอกสารแผน/โครงการจัดอบรมรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

BSRI-55-2.6-01-04 

ประกาศนโยบายให้ทุกหลักสูตรต้องมีการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

BSRI-55-2.6-01-05 

มีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในแต่ละรายวิชา 
และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จ
เ พ่ื อ นํ า ม าป รั บป รุ ง ก า ร เ รี ย นก า ร สอน ให้ มี
ประสิทธิภาพ 

BSRI-55-2.6-01-04 

รายงานสํารวจการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
 

 
 



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
BSRI-55-2.6-01-05 

รายงานการประชุมวาระเก่ียวกับการนําเสนอผลการ
สํารวจฯ 

 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มี
รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

BSRI-55-2.6-02-01 

เค้าโครงรายวิชา (Course Syllabus) ทุกรายวิชา ทุก
หลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามท่ีกําหนดในกรอบ 
TQF 

BSRI-55-2.6-02-02 

มคอ. 2 ของทุกหลักสูตร 
BSRI-55-2.6-02-03 

มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของทุกรายวิชาก่อนเปิดการเรียน
การสอน 

 3 ทุกหลักสูตรมี รายวิชาที่ ส่ ง เส ริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
 
ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการ
ทําวิจัย 

BSRI-55-2.6-03-01 

เค้าโครงรายวิชา (Course Syllabus) หรือ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 ของรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชาในแต่
ละหลักสูตรที่มีการสส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้ง
ในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

BSRI-55-2.6-03-02 

ระบบเว็บรายวิชา (A-Tutor)  
BSRI-55-2.6-03-03 

มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนให้
เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การปฏิบัติจริงของผู้ เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบ
หลักสูตร  

 4 มีการให้ผูม้ีประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

BSRI-55-2.6-04-01 

หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอน เช่น จดหมายเชิญ รายงาน
การประชุม โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เอกสาร
ฝึกงาน เป็นต้น 

 
 5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการ

วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
BSRI-55-2.6-05-01 

โครงการวิจัยทางการศึกษาที่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ดําเนินการ/เอกสารการจัดการความรู้



มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ทางด้านการเรียนการสอน รวมถึงข้อสรุปจาก

โครงการดังกล่าว 

BSRI-55-2.6-05-02 

มคอ. 3 / มคอ.4 / คําอธิบายรายวิชาที่สะท้อนให้เห็น
ถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นผลมาจากการ
วิจัยหรือการจัดการความรู้ในหลักฐานลําดับที่ 
1 

 6 มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อคณุภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่
ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

BSRI-55-2.6-06-01 

แบบประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา (รวม 2 ภาคการศึกษา)  

 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ ทกุ
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

BSRI-55-2.6-07-01 

นํ า ร า ย ง า นส รุ ป ผ ล ก า รป ร ะ เ มิ น ค ว า มคิ ด เ ห็ น  
ดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น รายงานการ
ประชุมของทีมผู้สอนเพ่ือปรับปรุงการสอน/การ
วัดผล เป็นต้น 

BSRI-55-2.6-07-02 

มีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไปด้วยว่า มีการนําการประเมินความ 
คิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างไร 

BSRI-55-2.6-07-03 

รายงานการติดตาม วิเคราะห์ผลการดําเนินงานแต่ละ
รายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาค
การศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผู้เรียน 
และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่เก่ียวข้อง หรือเสนอ
การปรับปรุ ง ต่อคณะกรรมการระดับที่ สู งขึ้ น




 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๓ (สมศ.๑๔)  : การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.) 
ชนิดของตัวบง่ชี:้ ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
การพัฒนาคณาจารย์ เท่ากับ 

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของอาจารย์ประจํา
 

 อาจารย์ประจําทั้งหมด (รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
การคํานวณค่าคะแนนโดยการใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 6 เท่ากับ 5 คะแนน  

ระดับคณุภาพของอาจารย ์ดังนี ้

วุฒิการศึกษา 
 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 
ศาสตราจารย์ 6 8 10 

หมายเหตุ : คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์ของ สกอ. และกรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ กพ. 

มี ข้อมูลพืน้ฐาน หลักฐาน 

 จํานวนบุคลาการสายวิชาการทั้งหมด BSRI-55-2.13-00-01 

รายงานสรุปจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในปี
การศึกษาที่ประเมิน จําแนกตามตามคุณวุฒิ
และตําแหน่งทางวิชาการของแต่ละหน่วยงาน
ที่มีตําแหน่งอาจารย์ 

 ผลรวมตามค่านํ้าหนักการพัฒนาคณาจารย์

หมายเหตุ: การนับจํานวนอาจารย์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยให้นับระยะเวลาการทํางาน 
ดังน้ี 
  9 – 12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนํามานับได้ 



ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : (มศว. 2.5.1) สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 มีบ ริ ก า รแหล่ ง เ รี ยนรู้ ผ่ า น ระบบ เค รื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ 

1. แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เช่น ระบบเว็บรายวิชา (ATutor)  วีดิทัศน์ตาม
ประสงค์  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เว็บไซต์
บทเรียนการสืบค้นออนไลน์ เป็นต้น 

2. รายงานโครงการ/กิจกรรมแนะนําการใช้ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่นิสิต   

 2 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และ
จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

1. ภาพถ่ายห้องเรียน และอุปกรณ์การศึกษา 
2. ภาพถ่ ายห้ อ งป ฏิ บั ติ ก ารทางวิ ทยาศาสต ร์ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ 

3. ภาพถ่ายอุปกรณ์ทางการศึกษาที่สําคัญ 
4. ข้อปฏิบั ติ ในการใ ช้/ตารางการใ ช้ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ  
5. ร า ย ง า น ส รุ ป พ้ื น ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร จุ ด เ ช่ื อ ม ต่ อ

อินเตอร์เน็ต /wifi 
6. รายงานสถิติการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

อุปกรณ์ที่สําคัญ ฯลฯ 
7. รายงานโครงการ/กิจกรรมแนะนําสถานที่ของ

หน่วยงาน 



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 3 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ เช่น 
บริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการส่งเสริมสุขภาพ หรือ
พ้ืนที่นันทนาการ เป็นต้น 

การบริการโสตทัศนูปกรณ์
1. ภาพถ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
2. ข้อปฏิบัติในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
3. รายงานโครงการ/กิจกรรมแนะนําการให้บริการ

โสตทัศนูปกรณ์ 
การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
 ภาพถ่าย/เอกสารที่แสดงถึงการจัดให้มีบริการ/

กิจกรรมตรวจสุขภาพ/ออกกําลังกายแก่นิสิตของ
หน่วยงาน 

 สถานที่จัดเป็นหน่วยบริการทางการแพทย์เบ้ืองต้น
ให้แก่นิสิตในหน่วยงาน 

 เอกสารการทําประกันอุบัติเหตุแก่นิสิต 
ด้านพ้ืนที่นันทนาการ 
1.  ภาพถ่ายสถานที่/พ้ืนที่นันทนาการ 
2. ข้อปฏิบัติในการใช้สถานที่/ พ้ืนที่ นันทนาการ
 

3. ร า ย ง าน โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร รมแนะนํ า พ้ื นที่
นันทนาการ 

 4 มีบริการระบบสาธารณูปโภค การรักษาความ
สะอาด และการรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเร่ืองห้องสุขา 
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย  
การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มีระบบสาธารณูปโภค อย่างน้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า 
ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ 
1. รายงานการตรวจบํารุงรักษาป้ัมนํ้า แผงไฟฟ้า

ลิฟท์ ห้องสุขา 
2. สัญญา/ข้อตกลงการจ้างพนักงานทําความสะอาด

อาคาร  ห้องสุขา 
3. ภาพถ่ายจุดบริหารจัดการขยะ   
4. ผังระบบบ่อบําบัดนํ้าเสีย  และการจัดการสารเคมี
 

5. ระบบการแจ้งซ่อมระบบสาธารณูปโภคออนไลน์
 
 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 

 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ 
1. มาตรการการรักษาความปลอดภัยของอาคาร

ตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
2. ตารางการจัดวางอัตรากําลังรักษาความปลอดภัย
 

3. ภาพจุดที่มีกล้องวงจรปิด 
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

1. มาตรการการป้องกันอัคคีภัย 
2. ภาพถ่ายอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย  
3. แผนภาพแสดงเส้นทางการหนีไฟ ป้ายทางหนี

ไฟ/ป้ายทางออก 
4. รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกัน

อัคคีภัย 
5. ภาพการฝึกซ้อมหนีไฟ 
6. รายงานสรุปโครงการให้ความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์

ป้องกันอัคคีภัย  

 5 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 – 4 
ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินคุณภาพของการบริการแก่นิสิต 

2. แบบประเมินและสรุปผลการประเมินคุณภาพของ
การบริการแก่นิสิตรายข้อ  

3. รายงานการประ ชุมคณะกรรมการบ ริหาร
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่เสนอผลการประเมิน 
เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุง 

 6 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 5 มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

1. รายงานการประ ชุมคณะกรรมการบ ริหาร
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่เสนอผลการประเมิน
จากเกณฑ์ข้อ 5 เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 
 



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

2. แผนพัฒนาคุณภาพในการจัดบริการแก่นิสิต 
โดยเฉพาะในด้านที่ได้คะแนนการประเมินตํ่า
 

3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ


ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.)  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

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

มีการดําเนินการ   
1 ข้อ          

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ    
2 ข้อ            

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ   
3 ข้อ          

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ   
4 หรือ 5 ข้อ    

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ     
ครบ 5 ข้อ  ตามเกณฑ์
ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 มีการสํารวจคณุลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลา
ตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

1. รายงานการประชุม/สัมมนา/การสํารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ พึงประสงค์ ซึ่ งมีผู้ ใ ช้ บัณฑิตในแต่ละ
ส า ข า วิ ช า เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม / สั ม ม น า / ต อ บ
แบบสอบถามทุกหลักสูตร ตามรอบแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

2. ผลการประเมินบัณฑิตตามมาตรฐาน TQF และตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จากผู้ใช้บัณฑิตทุก
หลักสูตร 

 2 มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสตูร การจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

1. เอกสารที่แสดงว่าคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
ที่มีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร
และนําข้อมูลจากผลการสํารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะ
ประเด็นการกําหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการ
ประเมินผล 

2. ตัวอย่าง มคอ. 2 และ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่มีการ
ปรับปรุงตามผลการสํารวจในเกณฑ์การประเมินข้อ
ที่ 1 (หลักฐานลําดับที่ 1)  

3. รายงานการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการ



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 

2 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
สอนและการประเมินผลการสํารวจความต้องการ
ของผู้ ใ ช้ บัณฑิต  ในเกณฑ์การประเมินข้อที่  1 
(หลักฐานลําดับที่ 1)  

 3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ัง
ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

1. แผนการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและการเรียนการ
สอน และเอกสารการดําเนินงานตามแผน 

2. แผนงบประมาณและรายงานการดําเนินการตามแผนใน
การบริหารจัดการหลักสูตรที่เก่ียวเนื่องกับการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตตามความจําเพาะของแต่ละ
สาขาวิชา 

3. แผนการพัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

4. รายงานการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การอบรม จํานวนผู้เข้าใช้
สารสนเทศรายวิชาที่เป็น e-learning เป็นต้น 

5. ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนและ
การแสวงหาความรู้ของนิสิต 

6. มีการจัดทําเว็บไซต์เพ่ือให้นิสิตและอาจารย์มีการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในรูปของการสร้างชุมชน
นักปฏิบัติ (community of practice) เพ่ือให้การ
เรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา 

7. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานที่เก่ียวข้องกับ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

 4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีและ/หรือ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือทีป่ระชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุม
วิชาการที่ เ กิดขึ้นในที่ ต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้นิสิตรับรู้ เช่น บันทึกข้อความแจ้ง
เวียน การจัดประชุมวิชาการ, เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย, เว็บไซต์ของบัณฑิตศึกษา, เว็บไซต์
ของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เป็นต้น
 

2. โครงการจัดประชุม  “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” 
 

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 

 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (อาจมีการกําหนดเป็น
เง่ือนไขให้นิสิตต้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติทุกปี หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งใน
ระหว่างการศึกษา)  

4. การจัดสรรงบประมาณให้นิสิตมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการ หรือนําเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติ/
นานาชาติ 

5. ในระดับช้ันเรียน ผู้สอนมีการฝึกทักษะการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานวิชาการ
ให้ที่ประชุมวิชาการต่างๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการ
ส่งผลงานวิชาการให้ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่ 

 5 มีกิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
มหาวิทยาลัย 

1. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่
ส่ง เสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต และจัด
กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตร
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2. เอกสารกําหนดเง่ือนไขให้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน โดยมีการ
ประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควร
เป็นปัจจัยสําคัญต่อผลการเรียน หรือต่อการสําเร็จ
การศึกษาของนิสิต 

3. แผนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตที่จัด
โดยมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ในปีการศึกษาท่ี
ประเมิน (ที่แสดงกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม) 
 

4. โครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง “การโจรกรรมทาง
วิชาการ” ระดับบัณฑิตศึกษา 

5. ภาพถ่าย/ เอกสารกิจกรรมการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรมในงานวัน
เชิดชูเกียรตินิสิต  

6. โครงการสรรหานิสิตนักกิจกรรมเพ่ือประกาศเกียรติ
คุณยกย่องเป็นคนดีศรีนครินทร์ 
 



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
 6 มี ร ะบบและกล ไกส นับส นุนกา ร

ประยุกต์ใช้ผลงานจากปริญญานิพนธ์
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และมีการ
รั บรองการ ใ ช้ประ โยช น์จริ ง จาก
หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ 

1. หนังสือการขอใช้ประโยชน์ปริญญานิพนธ์ของนิสิต
หรือหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 

2. ระบบการสืบค้นของสํานักหอสมุดกลาง 
3. เอกสารโครงการเชิญหน่วยงาน สถาบัน องค์กร

ภาครัฐ และเอกชน ผู้ใช้บัณฑิต หรือนักวิชาการมา
ให้ความรู้ หรือให้ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นวิจัยที่
ต้องการให้นิสิตจัดทําเป็นหัวข้อปริญญานิพนธ์
ประมาณภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้นิสิตได้จัดทํา
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่สนองความต้องการของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4. ช่องทางการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยจาก
หน่วยงานต่างๆ ให้นิสิตทราบ และมีการพัฒนา
ทั กษะก า รจั ดทํ า ข้ อ เ สนอ โค ร งก า ร วิ จั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับช่วงเวลาของการสมัคร
ทุน 

5. เอกสารแสดงการสนับสนุนให้นิสิตเสนอข้อเสนอ
โครงการปริญญานิพนธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง เพ่ือขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

6. คําสั่ งแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
เ ก่ียวข้องกับประเด็นวิจัยของนิสิตมาร่วมเป็น
กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ เพ่ือให้รับรู้ผลงานวิจัย 
และนําผลไปใช้ประโยชน์ 

7. เอกสารการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิต
ในรูปแบบต่างๆ หรือจัดทําเป็นข่าวเพ่ือเผยแพร่ตาม
สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอาจจัดทํา
บทคัดย่องานวิจัยเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่ไปยัง
สถาบันหรือองค์การที่เก่ียวข้อง หรือนําออกเผยแพร่
ในช่วงโอกาสท่ีกําลังเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
เป็นปัญหา และสามารถใช้คําตอบจากผลการวิจัยที่
นิสิตผลิตไปช่วยช้ีแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาได้
 

8. ระบบฐานข้อมูลงานปริญญานิพนธ์ที่มีบุคคลหรือ



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 

 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
หน่วยงานนําไปใช้ประโยชน์ โดยอาจใช้วิธีการสืบค้น
การอ้างอิง หรือการสํารวจด้วยแบบสอบถามจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

9. โครงการความร่วมมือระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับ
หน่วยงานภายนอก 

10. เอกสารโครงการการให้ความรู้ ทักษะการทํางาน
วิจัยแก่นิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้งาน
ปริญญานิพนธ์มีมาตรฐานน่าเช่ือถือ และสามารถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในระดับนานาชาติ หรือวารสารที่มี 
impact factor 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ.)  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
 1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่มีการร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิต 

2. เอกสารนโยบายหรือประกาศของมหาวิทยาลัย/
หน่วยงานท่ีระบุพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม 

3. ประกาศ/รายงานลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตตามสาขาวิชาชีพ 

 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการ
ส่ ง เสริ มตามข้ อ  1  ไ ป ยั ง ผู้ บ ริ ห า ร 
คณาจารย์ นิสิต และผู้เก่ียวข้องทราบ
อย่างทั่วถึงทั้งหน่วยงาน 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานท่ีมีการถ่ายทอดหรือ
เผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนิสิต 

2. ปฏิทิน วิชาการของคณาจารย์ที่ มี การระบุ
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต
 

3. คู่มือนิสิตที่มีการระบุพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม 

4. ช่องทางการเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิตและคณาจารย์  เ ช่น 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  สื่อสิ่งพิมพ์ 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 

 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
 3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ

พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายวัดความสําเร็จ 

1. เอกสารโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต โดย
ระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม 

2. ประมวลภาพหรือรายงานสรุปโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตาม
ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายท่ีกําหนดในข้อ 3 
โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 

1. แบบประเมินและรายงานสรุปโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต โดยสรุปผลตาม
ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 

 5 มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได้รับ
การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติ 

1. ใบประกาศเกียรติคุณ/ภาพถ่ายของนิสิตที่ได้รับ
รางวัล  ได้รับการยกย่องชมเชย  ประกาศเกียรติ
คุณด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ 

 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๐ (สมศ.๒) : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
                     ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบง่ชี:้ ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เท่ากับ 

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต

 
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

 การคํานวณค่าคะแนนโดยใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ   ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทัง้ในเชิงปริมาณและใน 
               เชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจาํนวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

มี ข้อมูลพืน้ฐาน หลักฐาน 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้หมด 1. รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีต่อ
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
หรือสถาบันที่รบับัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 

2. ตัวอย่างแบบสํารวจ 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมิน

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมิน

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทีไ่ด้รับการประเมิน
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

   

 
 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๑ (สมศ.๓) : ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบง่ชี:้ ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เท่ากับ 

 ผลรวมตามค่านํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    
x 100 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด

 การคํานวณค่าคะแนนโดยการใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับคณุภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี ้

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)  
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI, สมศ.)  
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล 

เช่น ISI หรือ Scopus หรือ SJR 

ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี ้
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน หรือจังหวัด
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
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ระดับคณุภาพงานวิจัยที่ตีพมิพ์ 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย Checklist 

0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึง 

 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ือบทความวิจัยของนิสิตที่มี
การเผยแพร่  (แยกเป็นปี พ.ศ. 2553, 2554 และ 
2555) 

 ตารางสรุปรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (แยกเป็นปี
การศึกษา  2553, 2554 และ 2555)  

 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

 รายช่ือและต้นสังกัดกองบรรณาธิการ/คําสั่ งแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาผลงาน/แบบประเมินผลงาน 

 หลักฐานแสดงช่องทางการเผยแพร่ เช่น หน้าเว็บไซต์  
หนังสือวารสาร CD พร้อมบันทึกข้อความท่ีส่งไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประ ชุม วิ ช าการ ระ ดับชา ติ 
(proceedings) 

 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติของ
นิสิต  (แยกเป็นปี พ.ศ. 2553,2554 และ 2555) 

 ตารางสรุปรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (แยกเป็นปี
การศึกษา  2553,2554 และ 2555) 

 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ โดยหน้าบทความจะต้องปรากฏช่ือเจ้าของบทความอยู่
ด้วย (และหากมีปรากฏช่ือการประชุมน้ันด้วยก็ย่ิงดีมาก) 

 ไฟล์สแกนหน้าปกและหน้าอ่ืนๆของรายงานสืบเน่ือง ที่
แสดงช่ือการประชุม วันที่และสถานที่จัดงาน และสารบัญที่แสดง
ช่ือบทความวิจัยของนิสิต (ขีดเส้นหรือไฮไลท์ช่ือบทความท่ีปรากฏ
ในสารบัญด้วย) 

 

 ไฟล์สแกนรายช่ือและต้นสังกัดของกองบรรณาธิการจัดทํา
รายงานหรือคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ/



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 

 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย Checklist 

นานาชาติน้ันๆ
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ือบทความวิจัยทั้งหมดของ

นิสิต  ตามปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา  ตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (แยกเป็นปี พ.ศ. 2553, 2554 และ 2555) 

 ตารางสรุปรายช่ือนิสิต (แยกเป็นปีการศึกษา  2553, 
2554 และ 2555) 

 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ โดยหน้าบทความจะต้องปรากฏชื่อเจ้าของบทความอยู่
ด้วย (และหากมีปรากฏช่ือการประชุมน้ันด้วยก็ย่ิงดีมาก) 

 ไฟล์สแกนหน้าปกและหน้าอ่ืนๆของรายงานสืบเน่ือง ที่
แสดงช่ือการประชุม วันที่และสถานที่จัดงาน และสารบัญที่แสดง
ช่ือบทความวิจัยน้ันของนิสิต (ขีดเส้นหรือไฮไลท์ช่ือบทความท่ี
ปรากฏในสารบัญด้วย) 

 ไฟล์สแกนรายช่ือและต้นสังกัดของกองบรรณาธิการจัดทํา
รายงานหรือคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
น้ัน 

0.75 มีการ ตี พิม พ์ ในวารสาร วิชาการ
ระดับชาติ 

 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติ/
นานาชาติของนิสิต  (แยกเป็นปี พ.ศ. 2553,2554 และ 
2555) 

 ตารางสรุปรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (แยกเป็นปี
การศึกษา  2553,2554 และ 2555) 

 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  โดยหน้าบทความ
จะต้องปรากฏช่ือวารสาร และเจ้าของบทความอยู่ด้วย 

 หลักฐานแสดงค่า นํ้าหนัก คือ เอกสารหน้าเว็บไซต์
ฐานข้อมูล TCI หรือหน้าประกาศของ สมศ. ที่แสดงช่ือวารสารน้ัน
 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ  ตารางสรุปจํานวนและราย ช่ือบทความวิจัยระดับ



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
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ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย Checklist 

นานาชาติ นานาชาติของนิสิต  (แยกเป็นปี พ.ศ. 2553,2554 และ 2555)
 ตารางสรุปรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (แยกเป็นปี

การศึกษา  2553,2554 และ 2555) 
 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus หรือ SJR หรือฐานข้อมูล
วารสารนานาชาติอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพโดยหน้า
บทความจะต้องปรากฏช่ือวารสาร และเจ้าของบทความด้วย 

 หลักฐานแสดงค่านํ้าหนัก เช่น ไฟล์สแกนหน้าฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus หรือ SJR  ที่ระบุ Q 1 ,Q 2,Q 3 , Q 4 ที่
มี ช่ือวารสารวิชาการน้ันอยู่ หน้าสแกนบัญชีรายช่ือวารสาร
นานาชาติตามประกาศของ สมศ. (ขีดเส้นหรือไฮไลท์ช่ือวารสารท่ี
ปรากฏในบัญชีรายช่ือฯด้วย) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 

 
 

Check-list การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน  

สมศ. 3  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาโทท่ีไดร้บัการตพีิมพห์รือเผยแพร ่(ต่อ) 

ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 

ค่าน้าํหนัก 
ระดับคณุภาพงาน

สร้างสรรค ์
Check - list 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (แยกเป็นปี พ.ศ.  2553, 
2554 และ 2555) 

 ตารางสรุปรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (แยกเป็นปี
การศึกษา 2553, 2554 และ 2555) 

 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค์ 
 เอกสารที่แสดงที่มาของงานสร้างสรรค์ว่ามีความ

เป็นมาอย่างไร ตามระเบียบวิธีวิจัย 
 รายช่ือ Peer Review หรือ คําสั่งแต่งต้ังพร้อมต้น

สังกัด หรือ หนังสือเชิญเป็นกรรมการ หรือ ใบประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน และต้องมี บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วม
พิจารณาด้วย) 

 เอกสารการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด เช่น 
รายช่ือสถาบันที่ร่วมเป็นผู้จัดงาน  เป็นต้น 

 กรณี เ ป็นผลงาน ท่ีส่ ง เข้ าประกวด  แนบราย ช่ือ
กรรมการตัดสินผลพร้อมต้นสังกัด 

0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

 

 

 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับชาติ (แยกเป็นปี พ.ศ.  2553, 2554 และ 2555) 

 ตารางสรุปรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (แยกเป็นปี
การศึกษา 2553, 2554 และ 2555) 

 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค์ 
 เอกสารที่แสดงที่มาของงานสร้างสรรค์ว่ามีความ



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 
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ค่าน้าํหนัก 
ระดับคณุภาพงาน

สร้างสรรค ์
Check - list 

 

 

เป็นมาอย่างไร ตามระเบียบวิธีวิจัย
 รายช่ือ Peer Review หรือ คําสั่งแต่งต้ังพร้อมต้น

สังกัด หรือ หนังสือเชิญเป็นกรรมการ หรือ ใบประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน และต้องมี บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วม
พิจารณาด้วย) 

 เอกสารการเผยแพร่ในระดับชาติ เช่น ภาพถ่ายหรือ
สูจิบัตรนิทรรศการ เอกสารตอบรับการแสดงผลงาน รายช่ือ
หน่วยงานที่ร่วมผู้จัดงาน รายช่ือหน่วยงานที่เข้าร่วม เป็นต้น 

 กรณี เ ป็นผลงาน ท่ีส่ ง เข้ าประกวด  แนบราย ช่ือ
กรรมการตัดสินผลพร้อมต้นสังกัด 

0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เ ผ ย แพ ร่ ใ น ร ะ ดั บ ค ว า ม
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (แยกเป็นปี 
พ.ศ.  2553, 2554 และ 2555) 

 ตารางสรุปรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (แยกเป็นปี
การศึกษา 2553, 2554 และ 2555) 

 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค์ 
 เอกสารที่แสดงที่มาของงานสร้างสรรค์ว่ามีความ

เป็นมาอย่างไร ตามระเบียบวิธีวิจัย 
 รายช่ือ Peer Review หรือ คําสั่งแต่งต้ังพร้อมต้น

สังกัด หรือ หนังสือเชิญเป็นกรรมการ หรือ ใบประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน และต้องมี บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วม
พิจารณาด้วย) 

 เอกสารการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เช่น เอกสารรายช่ือประเทศที่ร่วมจัดงานกับประเทศ
ไทยที่มีช่ือผลงานของอาจารย์ได้ร่วมแสดง เอกสารตอบรับการ
แสดงผลงาน เป็นต้น 

 กรณี เ ป็นผลงาน ท่ีส่ ง เข้ าประกวด  แนบราย ช่ือ



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 

 
 

ค่าน้าํหนัก 
ระดับคณุภาพงาน

สร้างสรรค ์
Check - list 

กรรมการตัดสินผลพร้อมต้นสังกัด
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับอาเซียน 
 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่

เผยแพร่ในระดับอาเซียน (แยกเป็นปี พ.ศ.  2553, 2554 และ 2555) 
 ตารางสรุปรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (แยกเป็นปี

การศึกษา 2553, 2554 และ 2555) 

 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค์ 
 เอกสารที่แสดงที่มาของงานสร้างสรรค์ว่ามีความ

เป็นมาอย่างไร ตามระเบียบวิธีวิจัย 
 รายช่ือ Peer Review หรือ คําสั่งแต่งต้ังพร้อมต้น

สังกัด หรือ หนังสือเชิญเป็นกรรมการ หรือ ใบประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน และต้องมี บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วม
พิจารณาด้วย) 

 เอกสารการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เช่น 
รายช่ือประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียน อย่างน้อย 5 ประเทศ นับรวม
ประเทศไทยที่ร่วมจัดงาน เอกสารตอบรับการแสดงผลงาน เป็นต้น 

 กรณี เ ป็นผลงาน ท่ีส่ ง เข้ าประกวด  แนบราย ช่ือ
กรรมการตัดสินผลพร้อมต้นสังกัด 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (แยกเป็นปี พ.ศ.  2553, 2554 และ 
2555) 

 ตารางสรุปรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (แยกเป็นปี
การศึกษา 2553, 2554 และ 2555) 

 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค์ 
 เอกสารที่แสดงที่มาของงานสร้างสรรค์ว่ามีความ

เป็นมาอย่างไร ตามระเบียบวิธีวิจัย 
 รายช่ือ Peer Review หรือ คําสั่งแต่งต้ังพร้อมต้น

สังกัด หรือ หนังสือเชิญเป็นกรรมการ หรือ ใบประเมินผลงาน



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 
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ค่าน้าํหนัก 
ระดับคณุภาพงาน

สร้างสรรค ์
Check - list 

จากคณะกรรมการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณา
ด้วย) 

 เอกสารการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เช่น รายช่ือ
ประเทศ อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน ที่
ร่วมจัดงาน เอกสารตอบรับการแสดงผลงาน เป็นต้น 

 กรณี เ ป็นผลงาน ท่ีส่ ง เข้ าประกวด  แนบราย ช่ือ
กรรมการตัดสินผลพร้อมต้นสังกัด 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๒ (สมศ.๔)  : ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่
ชนิดของตัวบง่ชี:้ ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เท่ากับ 

 ผลรวมตามค่านํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก    

x 100 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

 การคํานวณค่าคะแนนโดยการใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับคณุภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี ้
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏในฐานสากล ISI  

ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี ้
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน หรือจังหวัด
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

  



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 
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ระดับคณุภาพงานวิจัยที่ตีพมิพ์ 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย Check - list 

0.25 มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น ร า ย ง า น
สื บ เ น่ื อ ง จ ากกา รประ ชุ ม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติ/
นานาชาติของนิสิต  (แยกเป็นปี พ.ศ. 2553,2554 และ 2555) 

 ตารางสรุปรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (แยกเป็นปี
การศึกษา  2553,2554 และ 2555) 

 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ โดยหน้าบทความจะต้องปรากฏช่ือเจ้าของ
บทความอยู่ด้วย (และหากมีปรากฏช่ือการประชุมน้ันด้วยก็ย่ิงดี
มาก) 

 ไฟล์สแกนหน้าปกและหน้าอ่ืนๆของรายงานสืบเน่ือง ที่
แสดงช่ือการประชุม วันที่และสถานท่ีจัดงาน และสารบัญที่
แสดงช่ือบทความวิจัยน้ันของอาจารย์ (ขีดเส้นหรือไฮไลท์ช่ือ
บทความที่ปรากฏในสารบัญด้วย) 

 ไฟล์สแกนรายช่ือและต้นสังกัดของกองบรรณาธิการ
จัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติน้ันๆ 

0.25 มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติ/
นานาชาติของนิสิต  (แยกเป็นปี พ.ศ. 2553,2554 และ 
2555) 

 ตารางสรุปรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (แยกเป็นปี
การศึกษา  2553,2554 และ 2555) 

 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
โดยหน้าบทความจะต้องปรากฏช่ือวารสาร และเจ้าของบทความ
อยู่ด้วย 

 หลักฐานแสดงค่านํ้าหนัก คือ เอกสารหน้าเว็บไซต์
ฐานข้อมูล TCI ที่แสดงช่ือวารสารน้ัน 

0.50 มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น  ตารางสรุปจํานวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติ
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ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย Check - list 

วารสารวิชาการระดับชาติที่
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สม
ศ. 

ของนิสิต  (แยกเป็นปี พ.ศ. 2553,2554 และ 2555) 
 ตารางสรุปรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (แยกเป็นปี

การศึกษา  2553,2554 และ 2555) 
 ไฟล์สแกน  PDF หน้าบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. โดยหน้าบทความจะต้องปรากฏชื่อวารสาร 
และเจ้าของบทความด้วย 

 หลักฐานแสดงค่านํ้าหนัก คือ หน้าสแกนบัญชีรายช่ือ
วารสารตามประกาศของ สมศ. (ขีดเส้นหรอืไฮไลท์ช่ือวารสารที่
ปรากฏในบัญชีรายช่ือฯด้วย) 

0.75 มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น
ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ
นานาชา ติที่ ป รากฏอ ยู่ ใน
ประกาศของ สมศ. 

 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับ
นานาชาติของนิสิต  (แยกเป็นปี พ.ศ. 2553,2554 และ 2555) 

 ตารางสรุปรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (แยกเป็นปี
การศึกษา  2553,2554 และ 2555) 

 ไฟล์สแกน  PDF หน้าบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ . โดยหน้าบทความจะต้องปรากฏช่ือ
วารสาร และเจ้าของบทความด้วย 

 หลักฐานแสดงค่านํ้าหนัก คือ หน้าสแกนบัญชีรายช่ือ
วารสารนานาชาติตามประกาศของ สมศ. (ขีดเส้นหรือไฮไลท์ช่ือ
วารสารที่ปรากฏในบัญชีรายช่ือฯด้วย) 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com)  
โดยวารสารน้ัน ถูกจัดอยู่ในควอ
ไ ท ล์ ที่  1 , 2 , 3  ห รื อ  4 
(Q1,Q2,Q3,Q4) ในปีล่าสุด ใน 

 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับ
นานาชาติของนิสิต  (แยกเป็นปี พ.ศ. 2553,2554 และ 2555) 

 ตารางสรุปรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (แยกเป็นปี
การศึกษา  2553,2554 และ 2555) 

 ไฟล์สแกน PDF หน้าบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus หรือ SJR หรือฐานข้อมูล
วารสารนานาชาติอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพโดยหน้า
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ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย Check - list 

subject category ที่ตีพิมพ์ 
ห รื อ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ISI 
หรือ Scopus 

บทความจะต้องปรากฏช่ือวารสาร และเจ้าของบทความด้วย
 หลักฐานแสดงค่านํ้าหนัก เช่น ไฟล์สแกนหน้าฐานข้อมูล

สากล ISI หรือ Scopus หรือ SJR  ที่ระบุ Q 1 ,Q 2,Q 3 , Q 4 
ที่มีช่ือวารสารวิชาการน้ันอยู่  

 

ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 

ค่าน้าํหนัก 
ระดับคณุภาพงาน

สร้างสรรค ์
Check - list 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ของ
นิสิตที่เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (แยกเป็นปี พ.ศ.  
2553, 2554 และ 2555) 

 ตารางสรุปรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (แยกเป็นปี
การศึกษา 2553, 2554 และ 2555) 

 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค์ 
 เอกสารที่แสดงที่มาของงานสร้างสรรค์ว่ามีความ

เป็นมาอย่างไร ตามระเบียบวิธีวิจัย 
 รายช่ือ Peer Review หรือ คําสั่งแต่งต้ังพร้อมต้น

สังกัด หรือ หนังสือเชิญเป็นกรรมการ หรือ ใบประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน และต้องมี บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วม
พิจารณาด้วย) 

 เอกสารการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด เช่น 
รายช่ือสถาบันที่ร่วมเป็นผู้จัดงาน  เป็นต้น 

 กรณี เ ป็นผลงาน ท่ีส่ ง เข้ าประกวด  แนบราย ช่ือ
กรรมการตัดสินผลพร้อมต้นสังกัด 

 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 

 
 

0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

 

 

 

 

 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับชาติ (แยกเป็นปี พ.ศ.  2553, 2554 และ 2555) 

 ตารางสรุปรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (แยกเป็นปี
การศึกษา 2553, 2554 และ 2555) 

 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค์ 
 เอกสารที่แสดงที่มาของงานสร้างสรรค์ว่ามีความ

เป็นมาอย่างไร ตามระเบียบวิธีวิจัย 
 รายช่ือ Peer Review หรือ คําสั่งแต่งต้ังพร้อมต้น

สังกัด หรือ หนังสือเชิญเป็นกรรมการ หรือ ใบประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน และต้องมี บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วม
พิจารณาด้วย) 

 เอกสารการเผยแพร่ในระดับชาติ เช่น ภาพถ่ายหรือ
สูจิบัตรนิทรรศการ เอกสารตอบรับการแสดงผลงาน รายช่ือ
หน่วยงานที่ร่วมผู้จัดงาน รายช่ือหน่วยงานที่เข้าร่วม เป็นต้น 

 กรณี เ ป็นผลงาน ท่ีส่ ง เข้ าประกวด  แนบราย ช่ือ
กรรมการตัดสินผลพร้อมต้นสังกัด 

0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เ ผ ย แพ ร่ ใ น ร ะ ดั บ ค ว า ม
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (แยกเป็นปี 
พ.ศ.  2553, 2554 และ 2555) 

 ตารางสรุปรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (แยกเป็นปี
การศึกษา 2553, 2554 และ 2555) 

 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค์ 
 เอกสารที่แสดงที่มาของงานสร้างสรรค์ว่ามีความ

เป็นมาอย่างไร ตามระเบียบวิธีวิจัย 
 รายช่ือ Peer Review หรือ คําสั่งแต่งต้ังพร้อมต้น

สังกัด หรือ หนังสือเชิญเป็นกรรมการ หรือ ใบประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน และต้องมี บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วม
พิจารณาด้วย) 
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  เอกสารการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เช่น เอกสารรายช่ือประเทศที่ร่วมจัดงานกับประเทศ
ไทยที่มีช่ือผลงานของอาจารย์ได้ร่วมแสดง เอกสารตอบรับการ
แสดงผลงาน เป็นต้น 

 กรณี เ ป็นผลงาน ท่ีส่ ง เข้ าประกวด  แนบราย ช่ือ
กรรมการตัดสินผลพร้อมต้นสังกัด 

0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับอาเซียน 

 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับอาเซียน  (แยกเป็นปี พ.ศ.  2553, 2554 และ 
2555) 

 ตารางสรุปรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (แยกเป็นปี
การศึกษา 2553, 2554 และ 2555) 

 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค์ 
 เอกสารที่แสดงที่มาของงานสร้างสรรค์ว่ามีความ

เป็นมาอย่างไร ตามระเบียบวิธีวิจัย 
 รายช่ือ Peer Review หรือ คําสั่งแต่งต้ังพร้อมต้น

สังกัด หรือ หนังสือเชิญเป็นกรรมการ หรือ ใบประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน และต้องมี บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วม
พิจารณาด้วย) 

 เอกสารการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เช่น 
รายช่ือประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียน อย่างน้อย 5 ประเทศ นับ
รวมประเทศไทยที่ร่วมจัดงาน เอกสารตอบรับการแสดงผลงาน 
เป็นต้น 

 กรณี เ ป็นผลงาน ท่ีส่ ง เข้ าประกวด  แนบราย ช่ือ
กรรมการตัดสินผลพร้อมต้นสังกัด 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (แยกเป็นปี พ.ศ.  2553, 2554 
และ 2555) 

 ตารางสรุปรายช่ือนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (แยกเป็นปี
การศึกษา 2553, 2554 และ 2555) 

 รูปถ่ายผลงานสร้างสรรค์ 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
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   เอกสารที่แสดงที่มาของงานสร้างสรรค์ว่ามีความ
เป็นมาอย่างไร ตามระเบียบวิธีวิจัย 

 รายช่ือ Peer Review หรือ คําสั่งแต่งต้ังพร้อมต้น
สังกัด หรือ หนังสือเชิญเป็นกรรมการ หรือ ใบประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการ (องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณา
ด้วย) 

 เอกสารการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เช่น รายช่ือ
ประเทศ อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน ที่
ร่วมจัดงาน เอกสารตอบรับการแสดงผลงาน เป็นต้น 

 กรณี เ ป็นผลงาน ท่ีส่ ง เข้ าประกวด  แนบราย ช่ือ
กรรมการตัดสินผลพร้อมต้นสังกัด 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย
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องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : (สกอ. 3.1) ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ
7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

1. ระบบฐานข้อมูลนิสิต ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพ
ทางกายและทางจิต ข้อมูลด้านการเรียนข้อมูลด้าน
ครอบครัว และข้อมูลบุคคลที่หน่วยงานสามารถติด
ต่อเมื่อนิสิตมีปัญหาได้ 

2. คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา หรือเอกสาร/รายงาน
สรุปรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาในระดับภาควิชา/
สาขาวิชา 

3. รายงานสรุปสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต ระดับภาควิชา/
สาขาวิชา 

4. รายงานการประชุมระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือส่งต่อ
ข้อมูลให้อาจารย์ผู้สอน 

5. แผนหรือตารางการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

6. แผนการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือบริการให้คําปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

7. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบหรือหน่วย



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 

2 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

ให้บริการให้คําปรึกษาสําหรับนิสิต 
8. ช่องทางหรือวิธีการให้คําปรึกษาแก่นิสิต เช่น ระบบ e-

counseling โทรศัพท์บริการสายด่วน (hotline) การให้
คําปรึกษาแบบ walk in 

9. บันทึก/เอกสาร/รายงานสรุปการให้บริการคําปรึกษา
หรือให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มี ปัญหาวิกฤติและ
ต้องการความช่วยเหลือด่วน โดยมีรายละเอียด ได้แก่ 
วัน เวลา ช่ือนิสิต(code) เบอร์ติดต่อ ภาควิชา เรื่อง 
แนวทางแก้ปัญหา การนัดหมาย การติดตามผลการให้
คําปรึกษา วันยุติการให้คําปรึกษา เป็นต้น 

10. บันทึก/เอกสารการส่งตัวในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
นิสิตมารับบริการ 

11. รายงานการจัดประชุม/สัมมนาพัฒนาอาจารย์หรือ
บุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลนิสิต 

12. เอกสารความร่วมมือเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือแก่
นิสิตร่วมกัน 

13. รายงานการจัดประชุมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานกับครอบครัวของนิสิต
 

14. ช่องทางให้นิสิตหรือผู้เก่ียวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
เว็บบอร์ด/อีเมลล์ สายด่วน และอื่นๆ 

 2 มี ก า รจั ดบริ ก า รข้ อมู ล ข่ า วสา รที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อนิสิต 

1. เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
กับนิสิต เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับ
สมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่เก่ียวข้อง
กับสาขาวิชาที่นิสิตจําเป็นต้องรู้ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

2. ช่องทางการประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับ
นิสิต เช่น บอร์ด เว็บไซต์  

3. ช่องทางให้นิสิตหรือผู้เก่ียวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุ งการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต  เช่น กล่องรับความคิดเห็น เว็บ
บอร์ด/อีเมลล์ สายด่วน และอื่นๆ 

4. รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร 

 3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

1. แผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
นิสิต 

2. เอกสารหลักฐานที่เสดงถึงการประสานงานหรือโครงการ
ความร่วมมือของหน่วยงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่งดูงาน หรือแหล่งฝึก
ประสบการณ์ของนิสิต   

3. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินคุณภาพของแหล่ง
เรียนรู้  หรือแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือนํามาใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เหมาะสมในปีต่อไป 

4. รายงานการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม 
เพ่ือฝึกทักษะประสบการณ์การทํางานร่วมกัน 

5. ช่องทางให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพของนิสิต เช่น กล่องรับความคิดเห็น เว็บบอร์ด/
อีเมลล์ สายด่วน และอื่นๆ 

6. สรุปผลการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพของนิสิต 

 4 มี ก า รจั ดบริ ก า รข้ อมู ล ข่ า วสา รที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

1. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่ประกอบด้วยข้อมูลประวัติศิษย์เก่า 
ประสบการณ์การทํางาน การได้รับรางวัล อ่ืนๆ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

2. เอกสาร ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น 
กิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ 
ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน 
ข่าวสารวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชา  

3. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ จดหมาย
ข่าวออนไลน์ ป้ายไฟว่ิง ประกาศ แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ 
SMS และอื่นๆ  

7. ช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
เช่น กล่องรับความคิดเห็น เว็บบอร์ด/อีเมลล์ สายด่วน 
และอื่นๆ 

 

 5 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

1. แผนกิจกรรมพัฒนาความรู้หรือประสบการณ์ทาง
วิชาชีพให้กับศิษย์เก่า 

2. รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่จัดขึ้น โดยระบุวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์สําหรับศิษย์เก่า   

3. ช่องทางการส่งข่าวสารเก่ียวกับการจัดกิจกรรม/
โครงการทางวิชาการและวิชาชีพผ่านทางจดหมาย/
SMS/อ่ืนๆให้ศิษย์เก่ารับรู้ 

4. ช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาการ
และวิชาชีพของศิษย์เก่า  เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
เว็บบอร์ด/อีเมลล์ สายด่วน และอื่นๆ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน

 6 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการใน
ข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

1. เอกสารที่แสดงถึงผู้รับผิดชอบ/คําสั่งแต่งต้ังในการ
ประเมิน และระยะเวลาในการประเมิน 

2. แบบประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้านแก่
นิสิต 

3. รายงานสรุปการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
ทุกด้านแก่นิสิต ทั้งในระดับภาควิชา/สาขาวิชา และ
ระดับหน่วยงาน   

4. รายงานการประชุม/รายงานสรุปการนําเสนอผลการ
ประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับหน่วยงาน


 7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต 

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้
ผู้เก่ียวข้องทราบทุกระดับ  

2. แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการ
บริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด 

3. รายงานสรุปการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นิสิต
และศิษย์เก่า และประเมินคุณภาพของการให้บริการทุก
ด้านตามแผนที่กําหนด 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : (สกอ. 3.2) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 หน่วยงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตที่ส่ ง เส ริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้าน 

1. คําสั่งแต่งต้ังหรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน
ที่ปรึกษา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตาม 
TQF 

2. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ครอบคลุมสาระผลการเรียนรู้ตาม
กรอบ TQF อย่างครบถ้วน  

3. จํานวนและรายช่ือกิจกรรม/โครงการระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งที่จัดโดยหน่วยงานและที่จัด
โดยองค์กรนิสิต แยกตามประเภทกิจกรรม 

4. หลักฐานที่แสดงถึงการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของนิสิต เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
อ่ืนๆ 

5. เอกสาร ประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ์  นโยบายของ
หน่วยงานเก่ียวกับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนิสิต 

 2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

1. รายงานสรุปการจัดกิจกรรม/โครงการการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พร้อม
ภาพถ่ายหรือรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 3 มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภท
สําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมต่อไปน้ี  
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์    
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษา

สิ่งแวดล้อม 
4. กิ จกรรม เส ริมสร้ า งคุณธรรมและ

จริยธรรม 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 

1. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี
ที่ดําเนินการโดยนิสิต อย่างน้อย 5 ประเภท  

2. แผนก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร พัฒน า นิ สิ ต ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษาที่ดําเนินการโดยนิสิตระดับปริญญาโท
หรือเอก อย่างน้อย 2 ประเภท โดยควรมีกิจกรรม
วิชาการรวมอยู่ด้วย  

3. เอกสารข้อเสนอโครงการของนิสิตที่ให้ผู้รับผิดชอบ
อนุมัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝ่ายกิจกรรมนิสิต) โดย
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งช้ี
ความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการประเมินความสําเร็จ และ
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ก่อนหน้าน้ีมาใช้ประกอบการจัดทําโครงการหรือ
กิจกรรมใหม่  

4. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับผิดชอบมีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่นิสิตในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทํา
ข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะใน
ส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  เช่น 
ร่องรอยการขีดเขียนของการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของกิจกรรม หรือ
วิธีการประเมินความสําเร็จของโครงการ 

5. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการแต่ละ
โครงการ 

6. จํานวนนิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรม แยกตามประเภท
กิจกรรม 

 4 มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

1. รายง านส รุปผลการจั ด กิ จกรรมแลก เปลี่ ยน
ประสบการณ์ในการทํางานของนิสิตในรูปแบบต่างๆ 
เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้  

2. เอกสาร/รายงานสรุปการประชุมระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เ พ่ือ



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

ส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกันของนิสิต  
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการให้งบประมาณหรือทุน

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนานิสิตระหว่าง
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เช่น เว็บไซต์   

 5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

1. รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม
การพัฒนานิสิตตามตัวบ่งช้ีที่ กําหนดในแผนการ
กิจกรรมพัฒนานิสิต (ในข้อ 1)   

2. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการแต่ละ
กิจกรรม/โครงการ ที่จัดโดยหน่วยงานและที่จัดโดย
องค์ ก ร นิ สิ ต  ทั้ ง ร ะดั บปริญญาตรี แ ละระ ดับ
บัณฑิตศึกษา 

3. รายงานสรุปผลการสังเคราะห์ภาพรวมของกิจกรรม/
โครงการ และผลท่ีเกิดขึ้นกับนิสิตในแต่ละรอบปี ทั้ง
ที่ จั ด โดยหน่วยงานและที่ จั ด โดยองค์ กร นิสิ ต
 

4. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินความรู้ความ
เข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพใน
การจัดกิจกรรมของนิสิต จากรายงานผลการจัด
กิจกรรมของนิสิต 

5. เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์เก่ียวกับกิจกรรมนิสิต 

 6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

1. รายงานการประชุมที่มีการนําเสนอรายงานสรุปผล
การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตต่อผู้บริหาร
หน่วยงานและผู้เก่ียวข้อง 

2. แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดกิจกรรมนิสิตที่
สอดคล้องกับผลการประเมินในเกณฑ์ข้อ 5 

3. รายงานผลการพัฒนาผลการดําเนินงานแผนพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการจัดกิจกรรมนิสิต 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายการ Check-List เพ่ือประเมินตนเองระดับคณะ 
 ปีการศึกษา 2555  

 

 
 

1

องค์ประกอบท่ี 4 การวจิัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : (สกอ.4.1) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์   
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ
7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 
 

 

 

 

 

มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของหน่วยงาน และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 
 

1. เอกสารแสดงถึงการมีระบบบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน เช่น มีนโยบาย
เก่ียวกับงานวิจัย 

มีแผนงานวิจัยที่ดําเนินการในคณะกรรมการระดับ
หน่วยงาน หรือมีคู่มือวิจัย หรอืกําหนดแนวทาง
ในการเสนอขอรบัทุนวิจัยและประกาศให้ทราบ

โดยทั่วกัน ☆☆☆ 
2. คําสั่งแต่งต้ังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ

ในการบริหารงานวิจัยของ หน่วยงาน ☆ 
3. หลักฐานแสดงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

การบริหารงานวิจัยและทุนวิจัยของหน่วยงาน 

☆ 
4. หลักฐานระบบการสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย 

เช่น การยกย่อง การให้รางวัล หรือการให้
ผลตอบแทนสําหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น 

☆☆☆ 
5. รายงานการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนในที่ประชุมระดับ หน่วยงาน และ



รายการ Check-List เพ่ือประเมินตนเองระดับคณะ 
ปีการศึกษา 2555 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
รายงานการปรับปรุงแผนการบริหารงานวิจัยของ

หน่วยงาน  ☆☆☆ 
 2 มีการบูรณาการกระบวนการ วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
1. มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการ

กระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอนไว้ในแผนปฏิบัติงาน

ประจําปีของหน่วยงาน ☆☆☆ 
2. หลักฐานแสดงการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน ☆

☆☆ 
3. หลักฐานแสดงการนําผลลัพธ์ที่เกิดจากงานวิจัย

ไปเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาในการจัดการเรียน

การสอน ☆☆☆ 
 3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

1. หลักฐานแสดงการส่งเสริมให้อาจารย์ทํางาน
วิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเช่น การจัด
อบรมการนําเสนอผลงาน การจัดพ่ีเลี้ยง เป็น

ต้น   ☆☆☆ 
2. หลักฐานแสดงการจัดโครงการ/กิจกรรม

อบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยและความรู้ด้าน
จรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณท่ี
เ ก่ี ยวข้ อ งแ ก่อาจาร ย์  เ ช่น โครงการให้
คําปรึกษา (คลินิกวิจัย)  

☆☆☆ 
3. หลักฐานการแต่ง ต้ั งคณะทํ างานเ พ่ือให้

คําปรึกษาและช่วยเหลือหรือเป็นพ่ีเลี้ยงในการ
ทํางานวิจัยของอาจารย์ใหม่หรือมีประสบการณ์

การทําวิจัยน้อย☆☆☆ 
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3

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
 4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือ

เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
1. หลักฐานแสดงการจัดสรรงบประมาณของ

หน่วยงานเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของหน่วยงาน ☆ 
 5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปน้ี 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯหรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคั น ตุกะห รือศาสตราจาร ย์ รั บ เ ชิญ 
(visiting professor) 

1. หลั กฐานแสดงการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการบริหารและดําเนินงานวิจัย 

ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ☆☆☆ 
2. หลักฐานแสดงการสนับสนุนมีห้องปฏิบัติการ

วิจัย หรือหน่วยวิจัยหรือ ศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้คําปรึกษา และหลักฐานแสดงการ

สนับสนุนการวิจัย       ☆☆☆ 
3. หลักฐานแสดงแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน

การ วิ จั ย  เ ช่ น  ห้ องสมุ ด  วารสาร  สื่ อ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ใ น รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ 

☆ 

4. ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย ☆ 
5. ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

วิจัย ☆ 
6. หลักฐานแสดงการจัดประชุมวิชาการ/ เชิญ

ผู้เช่ียวชาญ มาให้คําปรึกษา แนะนํา / อบรม
สัมมนา เก่ียวกับความรู้ด้านการทําวิจัย การ

นําเสนอผลงานวิจัย ☆☆☆ 
 6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน

ในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก
ประเด็น 

1. หลักฐานรายงานการประชุมแสดงการติดตาม
และประเมิ นผลสํ าเ ร็ จของการจัดสรร
งบประมาณ การให้ทุนวิจัย ทั้งในประเด็น 
จํานวนผู้เสนอขอทุนวิจัย   งานวิจัยเสร็จตาม
กําหนดเวลา คุณภาพผลงานโดยคณะกรรมการ

ระดับหน่วยงาน ☆ 
2. หลักฐานการติดตามและประเมินผลห้อง
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
ปฏิบัติงานวิจัย หน่วยวิจัย ศูนย์เครื่องมือ หรือ

ศูนย์ให้คําปรึกษา เป็นต้น  ☆☆☆ 
3. หลักฐานการติดตามและประเมินผลแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย เช่น ห้องสมุด 
วารสาร สื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบต่างๆ 

☆☆☆ 
4. หลักฐานการติดตามและประเมินผลระบบ

สารสนเทศเพ่ือการวิจัย ☆☆☆ 
5. หลักฐานการติดตามและประเมินผลระบบ

รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ☆ 
6. หลักฐานการติดตามและประเมินผลการจัด

ประชุมวิชาการ ☆☆☆ 
 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน 

1. แผนการปรับปรุงพันธกิจด้านงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับผลการประเมิน ☆

☆☆ 
2. เอกสารแสดงบุคคลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่

รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง 

☆☆☆ 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : (สกอ.4.2 ) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ และครบถ้วนตาม 
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. เอกสารแสดงถึงการมีระบบการสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  เช่น นโยบาย แผนงาน 
การสนับสนุนให้ตีพิมพ์ เผยแพร่ มีผู้รับผิดชอบ
ในการประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่  
มีระบบเครือข่ายความร่วมมือกับคณะผู้จัดทํา
วารสาร   มีการให้รางวัลหรือแรงจูงใจอ่ืนๆเพ่ือ
ส่ งเสริมให้ มี การตี พิมพ์ เผยแพร่ มากขึ้ น 

☆☆☆ 
2. หลักฐานว่ามีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

☆ 
3.  คําสั่งแต่งต้ังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ

การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ ☆ 
4. เอกสารแสดงการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

วารสารวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ☆ 
5. เอกสารแสดงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ☆☆☆ 
 

 2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่
คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด 

1. คําสั่งแต่งต้ังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ
การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์

ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ☆☆

☆ 
2. เอกสารแสดงถึงการมีระบบการรวบรวม คัดสรร 

วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ ☆☆☆ 
3. เอกสารแสดงถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม 

คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยเป็นความรู้ที่คน
ทั่วไปเข้าใจได้ ไม่ใช่บทความวิจัยสําหรับตีพิมพ์

ในวารสารทางวิชาการ ☆☆☆ 
4. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานนําองค์

ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ 

☆☆☆ 
5. เอกสารแสดงการจัดหมวดหมูค่วามรู้จากงานวิจัย

ที่น่าสนใจ ซึ่งสาธารณะชนสามารถเข้าใจได้ เพ่ือ

การเผยแพร่ ☆☆☆ 
 3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้

จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 
2 สู่สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 

1. เอกสารแสดงแผนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในข้อ 2 

☆☆☆
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
2. เอกสารแสดงการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการ

วิ เคราะห์สั งเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เผยแพร่สาธารณะชนผ่านสื่อต่างๆ 
(แสดงช่องทางการเผยแพร่ที่สาธารณะชนเข้าถึง

ได้สะดวก) ☆☆☆ 
 4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

1. เอกสารแสดงระบบ หรือขั้นตอน วิธีการ และ
ผู้รับผิดชอบเป็นสื่อกลางในการนําผลงานที่เกิด
จากงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยไปสู่การใช้

ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ หรือในเชิงพาณิชย์ ☆ 
2. หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จาก

หน่วยงาน โดยมีการระบุรายละเอียดการใช้
ประโยชน์อย่างชัดเจน ตามแนวทางต่อไปน้ี 
- ข้อมูลทีแ่สดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็น

รูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐ์อันเป็น
ผลจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย          

☆ 
- ข้อมูลทีแ่สดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็น

รูปธรรมจากการนํานโยบาย กฎหมาย 
มาตรการ ที่เป็นผลจากงานวิจัยนโยบาย

ไปใช้ ☆ 
- ข้อมูลทีแ่สดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็น

รูปธรรมจากการนําผลงานวิจัยที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาสาธารณะไป

ใช้ ☆ 
 5 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครอง

สิท ธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการตาม

1. เอกสารแสดงระบบ หรือขั้นตอน วิธีการ และ
ผู้รับผิดชอบการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 
ระบบที่กําหนด งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์  ☆☆☆

2. เอกสารแสดงการย่ืนจดทรัพย์สินทางปัญญา 

☆☆☆

 6 มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร 

1. เอกสารแสดงระบบ หรือขั้นตอน วิธีการ และ
ผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตร ☆☆☆ 
2. เอกสารแสดงการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตร ☆☆☆ 
ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 : (สกอ.4.3) เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
                  และนักวิจัยประจํา  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ ปัจจัยนาํเข้า 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี ข้อมูลพืน้ฐาน หลักฐาน 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของคณะ 
1. เอกสารแสดงข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์จากทั้งภานในและภายนอก

หน่วยงานทั้งหมดตามปีงบประมาณ ☆ 
 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 1. เอกสารแสดงจํานวนอาจารย์ประจําและ

นักวิจัยประจํา ☆ 



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 

10 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ (สมศ.๕) : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 
 

มี ข้อมูลพืน้ฐาน หลักฐาน 
 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (ฉบับเต็ม ไม่ใช่

บทคัดย่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

1. เอกสารแสดงจํานวนและรายช่ือบทความวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดตามปีปฏิทิน 
พร้อมทั้งช่ือเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือ
วารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการ และค่านํ้าหนักแต่ละบทความวิจัย 

☆ 
2. หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยตามที่

อ้างอิงในข้อ 1 ได้แก่  

- บทความวิจัย  ☆ 

- หน้าปกและสารบัญวารสาร  ☆ 
- หน้าปกและสารบัญรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุม ☆ 
(ไม่นับ หนังสือตอบรับการตีพิมพ์) 

 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 1. เอกสารแสดงจํานวนและรายช่ือผลงาน

สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติทั้งหมดตามปีปฏิทิน พร้อมทั้ง
ช่ือเ จ้าของผลงาน ปีที่ เผยแพร่ สถานที่
เผยแพร่   รูปแบบการเผยแพร่  และค่า

นํ้าหนักแต่ละผลงาน ☆ 
2. หลักฐานการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ตามที่

อ้างอิงในข้อ 1 เช่น เอกสารโครงการเผยแพร่ 

ภาพถ่ายช้ินงาน เป็นต้น ☆☆☆ 
 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงาน

จริง 
1. เอกสารแสดงจํานวนอาจารย์ประจําและ
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ☆ 
 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ 1. เอกสารแสดงจํานวนอาจารย์ประจําและ

นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ  



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 

12 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ :  (สมศ.๖) งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ทีน่ําไปใช้ประโยชน ์ 
ชนิดของตัวบง่ชี:้ ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 

มี ข้อมูลพืน้ฐาน หลักฐาน 
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 1. เอกสารแสดงจํานวนและรายช่ืองานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ดําเนินการแล้วเสร็จ ปีที่
นําไปใช้ประโยชน์ ช่ือหน่วยงานที่นําไปใช้

ประโยชน์  ☆ 
2. หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จาก

หน่วยงาน โดยมีการระบุรายละเอียดการใช้
ประโยชน์อย่างชัดเจน ตามแนวทางต่อไปน้ี 

☆ 
- ข้อมูลทีแ่สดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
จากการนําสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลจาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

- ข้อมูลทีแ่สดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
จากการนํานโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่
เป็นผลจากงานวิจัยนโยบายไปใช้ 

- ข้อมูลทีแ่สดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
จากการนําผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การพัฒนาสาธารณะไปใช้ 

(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการนําไปใช้
ประโยชน์ได้ที่ http://qa.swu.ac.th ) 

 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริง 

1. เอกสารแสดงจํานวนอาจารย์ประจําและ

นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ☆ 
 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ 1. เอกสารแสดงจํานวนอาจารย์ประจําและ

นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ  



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

   

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ : (สมศ.๗) ผลงานวิชาการที่ได้รับการรบัรองคุณภาพ  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

   

 
 

มี ข้อมูลพืน้ฐาน หลักฐาน 
 ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 1. เอกสารแสดงจํานวนและรายช่ือผลงาน

วิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่
มีคุณภาพ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่
ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานที่เช่ือถือได้ ช่ือหน่วยงานที่รับรอง 
และค่านํ้าหนักของผลงานแต่ละช้ิน         

☆☆☆ 
2. หลักฐานการรับรองคุณภาพของผลงานแต่

ละช้ินจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
บทความวิชาการ ตํารา และหนังสือฉบับจริง  

☆☆☆
 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงาน

จริง 
1. เอกสารแสดงจํานวนอาจารย์ประจําและ

นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ☆ 
 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ 1. เอกสารแสดงจํานวนอาจารย์ประจําและ

นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 

 
 

1

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : (สกอ. 5.1) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1. แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี
ในด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่ผ่านการรับรองของ
คณะกรรมการระดับคณะ/หน่วยงาน  

2. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการระดับคณะ/หน่วยงานรับผิดชอบ
ในการกําหนดนโยบาย แนวทาง/แนวปฏิบัติในการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  (ใช้คําสัง่แต่งตัง้รอง ผอ.) 
(แต่ยังไม่มีการกําหนดแนวทาง/แนวปฏิบัติในการ
บริการวิชาการ) 

3. เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพ่ือกําหนดหรือทบทวน
นโยบาย แนวทาง/แนวปฏิบัติในการบริการทางวิชาการแก่
สังคมของคณะ/หน่วยงาน 

4. คู่มือการบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย 
ที่ระบุนโยบาย แนวทาง/แนวปฏิบัติในการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และระเบียบ/ข้อปฏิบัติที่ เก่ียวข้อง
 (แนวปฏิบตัใินการขออนมุตัโิครงการ) 

5. รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี (ราย



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 

2 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

ไตรมาส หรือราย 6 เดือน และ 12 เดือน)  (มีราย 
1 2  เ ดื อน  บอกแค่บ ร รลุ เ ป้ าหมาย  แต่ ไ ม่ บอก
รายละเอียดวา่วดัจากอะไร อยา่งไร ได้ผลเท่าไหร่) 

6. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การประจําปี เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  

7. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

8. รายงานการประชุมของคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบ 
ในข้อ 2 ในรอบปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

9. รายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงการดําเนินการบริการทางวิชาการแก่สังคมในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ (ใช้เอกสารของโครงการบริการวิชาการ
ของ อ.อังศินันท์ มาอธิบายการปรับปรุงการดําเนินการ) 
- มติการประชุมของคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
- รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุม 
- รายงานสรุปผลการดําเนินการปรับปรุง ว่าดําเนินการ

แล้ว/อยู่ระหว่างการดําเนินการ  
10. คํ าสั่ งแต่ ง ต้ั งคณะกรรมการดําเนินโครงการต่างๆ


 2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน 

1. เอกสารแผนงาน/โครงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เช่น 
-กําหนดให้มีกิจกรรมการนําความรู้ที่ได้จากการเรียนการ
สอนไปให้ความรู้แก่ประชาชน 
-การสรุปความรู้จากการบริการทางวิชาการแก่สังคมมา
ใ ช้ ในการ เ รียนการสอน  ปรับปรุ งหลักสูตร  ปรับ



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
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3

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

กระบวนการสอน   (อ้างโครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ และหัวข้อการทําวิจัยของนิสิต
เก่ียวกบัการปรับพฤตกิรรมสขุภาพ) 
-กําหนดกิจกรรมให้นิสิตเข้าร่วม/จัดโครงการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 

2. เอกสารแสดง ตัว บ่ ง ช้ีและ เกณฑ์การประ เมินผล
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนในที่ประชุม
คณะกรรมการระดับคณะ/หน่วยงาน/คณะกรรมการที่
เก่ียวข้อง 

3. เอกสารแสดงการดําเนินการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนตามแผนงาน/
โครงการในข้อ 1 เช่น ภาพถ่าย บันทึกการให้บริการแบบ
ประเมินผลจากผู้รับบริการ เป็นต้น 

4. แบบฟอร์มสํารวจการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

 3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัย 

1. แผนงาน/โครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัย เช่น 
-มีแผนการนําความรู้ ประสบการณ์จากการจัดกิจกรรม/
โครงการบริการทางวิชาการมาพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย หรือต่อยอดสร้าง
นวัตกรรม  (ไมมี่แผน) มีโครงการ 
-การนําความรู้จากการวิจัยไปสู่การบริการทางวิชาการแก่
สังคม หรือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
 

2. เอกสารแสดง ตัว บ่ ง ช้ีและ เกณฑ์การประ เมินผล
ความสําเร็จของการดําเนินงานบูรณาการงานบริการทาง



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 

4 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

วิชาการแก่สังคมกับการวิจัยตามแผนงาน/โครงการในที่
ประชุมคณะกรรมการระดับคณะ/หน่วยงาน   

3. เอกสารแสดงการดําเนินการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัยตามแผนงาน/โครงการในข้อ 1
 (ไมมี่แผน) มีโครงการ 

4. แบบฟอร์มสํารวจการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

 4 มี การประเ มินผลความสํ าเ ร็ จของการ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย โดยต้องมีการ
ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตาม
เกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 

1. รายงานผลการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา-
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
และการวิจัยตามตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จในการบูรณา
การที่กําหนด  

2. หลักฐานการติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
ประเมินผลการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วม
ทั้ ง จ ากผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร  ผู้ รั บบริ ก า ร  และ นิสิ ต มี
ประเมินผลโครงการ ไม่มีการประเมินผล
การบรูณาการ 

3. รายงานการพิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนจากคณะกรรมการระดับคณะ/หน่วยงาน


 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

1. รายงานผลการนําผลการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการฯ ตามเกณฑ์ข้อ 4 และข้อเสนอจาก
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบไปปรับปรุงการบูรณาการใน
รอบปีถัดไป  

2. แผนการบูรณาการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย และตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จใน
การบรูณาการ (ฉบับทบทวน) สําหรับปีการศึกษาถัดไป 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

หรือ 
3. เอกสารแสดงการพัฒนากระบวนการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยตามผลการประเมินในรอบปีก่อน (ต้องมีการปรับปรุง
ทั้งการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย)  

4. ผลการประเมินโครงการ สปสช  
5. หลกัฐานแสดงการปรับปรุงโครงการ ในปีท่ีผ่านมา กบั

ปีท่ีประเมิน โครงการ สปสช  
6. ผลการประเมินโครงการ สปสช  
7. หลักฐานโครงการ  สปสช  ในปีท่ีผ่านมา  กับ  การ

ปรับปรุงข้อเสนอโครงการ  สปสช  ในปีที่ประเมิน


 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : (สกอ. 5.2) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน 

1. รายงานการวิเคราะห์และสรุปผลการสํารวจความต้องการ
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพเก่ียวกับการรับบริการทางวิชาการ ซึ่งสํารวจได้ใน
หลายรูปแบบดังน้ี 
- การสํารวจด้วยแบบสอบถาม  
- การประชุมร่วมกับชุมชนเพ่ือสํารวจความต้องการ
 

- การใช้ข้อมูลความต้องการของชุมชนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่เก็บข้อมูลความต้องการใน
การพัฒนาของชุมชน 

- หนังสือเชิญ/ขอความร่วมมือ/ขอความอนุเคราะห์จาก
ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก 

- ฯลฯ 
2. หลักฐานแสดงการนําผลการวิเคราะห์และผลสรุปในข้อ 1 

มาใช้ประกอบในการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ 
โดยให้เป็นไปตามจุดเน้นของสถาบัน เช่น รายงานการ
ประชุมที่ระบุที่มาของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมบริการ
ทางวิชาการ  (ใช้สรุปผลการสํารวจเข้าร่วม



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

โครงการ สปสช) 
3. แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี

ในด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 

1. หลักฐานแสดงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เช่น 
- การร่วมกันจัดโครงการบริการทางวิชาการระหว่าง

หน่วยงานกับชุมชน กับเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ
อ่ืนๆ 

- การมีเครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกในการบริการวิชาการ 

- เอกสารบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding : MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก  

- การจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน 
- ฯลฯ 

 3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

1. รายงานผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคมของแต่ละโครงการ/
กิจกรรม หรือคณะ/หน่วยงานว่าเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ ผลที่เกิดกับนิสิต อาจารย์ และผู้
ให้บริการ 

 4 มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ เพ่ือ
พิจารณาผลสําเร็จ/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 
พัฒนาหรือสนับสนุน การดําเนินโครงการ/กิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ (จากผลการประเมินในเกณฑ์ข้อ 



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

3) 
2. เอกสารแสดงผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ/

แนวทางพัฒนาระบบและกลไก  หรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ  

 5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

8. ผลงานวิจัยที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ 
9. หนังสือ/เอกสาร/สิ่งพิมพ์รวบรวมองค์ความรู้จากการเชิญ

ผู้ เ ช่ี ย ว ช าญ ม า ร่ ว ม ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง วิ ช า ก า ร ใ น
แต่ละรอบปี 

10. ช้ินงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์พัฒนาขึ้นจากการให้บริการ
ทางวิชาการ 

11. ฐานข้อมูลรวบรวมความรู้จากการบริการทางวิชาการที่
บุคคลในสถาบันและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้
(เว็บโครงการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมสขุภาพฯ)  

12. เอกสาร/ภาพถ่ายแสดงการถ่ายทอดความรู้จากหลักฐาน
ข้อ 1-4 สู่บุคคลและสาธารณชน 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 : (สมศ. ๘) ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมาใช้ในการ  
                 พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
มี ข้อมูลพืน้ฐาน หลักฐาน 

 จํานวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมท่ี
นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  

1. รายงานสรุปจํานวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน ซึ่งมีผลการบูรณาการ
เสร็จสิ้นในปีที่รับการประเมิน 

2. เอกสารหลักฐานโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน แต่ละโครงการตาม
ข้ อ  1  (บาง โคร งการ มีหลักฐานแสดง )  และ
(บางโครงการต้องไปเพิ่มหลกัฐาน) 

 จํานวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมท่ี
นํามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย 

1. รายงานสรุปจํานวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย ซึ่งมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปี
ที่รับการประเมิน(ใช้โครงการของ สปสช) 

2. เอกสารหลักฐานโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย แต่ละโครงการตามข้อ 1(ใช้
โครงการของ สปสช) 

 จํานวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมท่ี
นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ
การวิจัย 

1. รายงานสรุปจํานวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งมีผล
การบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่รับการประเมิน 

2. เอกสารหลักฐานโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย แต่ละ
โครงการตามข้อ 1(ใช้โครงการของ สปสช) 

 จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท้ังหมด 1. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม 
จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการ
วิจัย ได้แก่ 
- หนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน 



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 
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มี ข้อมูลพืน้ฐาน หลักฐาน 

- งานวิจัย 
- รายวิชาที่มีเปิดใหม่หรือปรับปรุง โดยนําองค์ความรู้จาก

การบริการทางวิชาการมาสอดแทรกในเนื้อหารายวิชา
2. รายงานสรุปจํานวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมใน

รอบปีการศึกษาที่รับการประเมิน 
3. เอกสารหลักฐานโครงการบริการทางวิชาการท่ีจัดในรอบปี

การศึกษาที่รับการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 : (สมศ. ๙) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

1. เอกสารหลักฐานที่ระบุว่ามีการกําหนดหรือทบทวนนโยบาย 
แนวทาง/แนวปฏิบัติในการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดย
เปิดโอกาสให้ ชุมชนหรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม
หรือนําผลการสํารวจความต้องการของชุมชน
หรือองค์กรภายนอกมาประกอบการพิจารณา ได้แก่ 
รายงานการประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การประจําปีด้านบริการวิชาการแก่สังคม   

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการดําเนินการตามแผน เช่น 
รายงานการประชุมคณะกรรมการระดับคณะ/หน่วยงานใน
การติดตามผลการดําเนินงาน 

3. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการประเมินผลความสําเร็จ/
การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมายที่กําหนด
ในแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีในด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

4. เอกสารการนําผลการประเมินตามข้อ 3 มาปรับปรุงแผน 
โครงการ หรือกิจกรรม เช่น รายงานการประชุมและ
แผนการปรับปรุงแก้ไข 

5. กระบวนการ PDCA ของโครงการปรับเปล่ียน



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

พฤตกิรรมสขุภาพฯ  

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 1. แผนปฏิบัติการประจําปีในด้านการบริการทางวิชาการแก่
สังคม ที่ระบุตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมายเพ่ือวัดความสําเร็จ/
การบรรลุเป้าหมาย  

2. รายงานการประเมินผลความสาํเร็จ/การบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมายที่กําหนดในแผนยทุธศาสตร์/แผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีในด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม (บรรลุเป้าหมายไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80) 
 (มีสรุปผลการดําเนินงานตามแผน แตไ่มร่ะบวุา่
บรรลเุป้าหมายเทา่ไหร่ ) 

 3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการ
เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

2. รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าของชุมชนหรือ
องค์กรที่รับการบริการทางวิชาการแก่สังคม ในประเด็น
ดังน้ี 
- ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามโครงการหรือ

กิจกรรมโดยผู้นําหรือสมาชิกของชุมชนหรือองค์กรที่
มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง(ใช้
โครงการ สปสช) 

- ชุมชนหรือองค์กรเกิดการพัฒนาอย่างไร (ต่อเน่ือง 
และย่ังยืน) ตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน
หรือองค์กร(ใช้โครงการ สปสช) 

(อาจเป็นข้อมูลการสํารวจก่อนและหลังการบริการทาง
วิชาการ) 

3. มติที่ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ เพ่ือพิจารณา
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าฯ และให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาและปรับปรุง 

หมายเหตุ :  



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 “ต่อเน่ือง” หมายถึง มีการดําเนินงานต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป 
 “ย่ังยืน” หมายถึง มีการดําเนินการต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป 

 4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเ น่ืองและยั่ ง ยืน โดยคง
อัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองหรือย่ังยืน 

1. รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าของชุมชนหรือ
องค์กรที่รับการบริการทางวิชาการแก่สังคม ในประเด็น
ดังน้ี 
- ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามโครงการหรือ

กิจกรรมโดยผู้นําหรือสมาชิกของชุมชนหรือองค์กรที่
มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

- ชุมชนหรือองค์กรเกิดการพัฒนาอย่างไร (ต่อเน่ือง
และย่ังยืน) ตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน
หรือองค์กร 

2. มติที่ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ เพ่ือพิจารณา
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าฯ และให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาและปรับปรุง 

หมายเหตุ :  
 “ต่อเน่ือง” หมายถึง มีการดําเนินงานต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป 
 “ย่ังยืน” หมายถึง มีการดําเนินการต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป 

 5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
สังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

1. รายงานผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคมของแต่ละโครงการ/
กิจกรรม หรือคณะ/หน่วยงานว่าเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ ผลที่เกิดกับนิสิต อาจารย์ และผู้
ให้บริการ (อาจใช้ผลการประเมินก่อน-หลังการบริการ
ทางวิชาการ) (หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์) 

2. รายงาน/ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์ ความ



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

เข้มแข็ง และคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร 
หมายเหตุ : 
 “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 : (สมศ. ๑๘) ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

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

- มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 – 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 1. มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่กําหนดประเด็นในการช้ีนํา 
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ อย่างน้อย 2 
ประเด็น  (ใช้มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันฯ เลือกดําเนินการเหมือนมหาวิทยาลยัในตัว
บง่ชีนี้)้ 

2 เอกสารแสดงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจําปีในการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด (ใช้
แผนบริการวิชาการซึ่งระบโุครงการท่ีชีนํ้า ป้องกนั หรือ
แก้ปัญหาสงัคม) 
 หนังสือเชิญประชุม 
 รายงานการประชุม 

3. แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี
ใ น ก า ร ช้ี นํ า  ป้ อ ง กั น  หรื อ แ ก้ ปั ญห าขอ ง สั ง ค ม
ที่ระบุตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมายเพ่ือวัดความสําเร็จ/การ
บรรลุเป้าหมาย ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบ (ใช้แผนบริการวิชาการ) 

4. เอกสารแสดงการจัดโครงการ/กิจกรรม/การประชุมเพ่ือ



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

ช้ี แจงและถ่ ายทอดแผนยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์  และ
แผนปฏิบัติการประจําปี ได้แก่ 
 หนังสือเชิญประชุม 
 หนังสืออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
 รายงานสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม/รายงานการ

ประชุม 
 ภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม 

5. หนังสือแจ้งแนวทางและกําหนดการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจําปี (รายไตรมาศ หรือราย 6 เดือน 
และ 12 เดือน) ให้ผู้ เ ก่ี ยวข้องรับทราบและปฏิบั ติ
 

6. รายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจําปี (รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
 และ 12 เดือน ) 

7. รายงานการประเมินผลความสําเร็จ/การบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมายที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร์/แผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีในด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  (มีสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผน แตไ่มร่ะบวุา่บรรลเุป้าหมายเท่าไหร่) 

8. มติการประชุมคณะกรรมการหรือผลการพิจารณาของ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบฯ เก่ียวกับการพิจารณาผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
 

9. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมช้ีนํา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมทุกโครงการ (โดยระบุวัตถุประสงค์ และ
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กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ)  
10. รายงานการประชุมของคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบ 

ในรอบปีการศึกษาที่รับการประเมิน (ใช้เอกสาร
การประชมุของคณะกรรมการโครงการ สปสช) 

11. รายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
การดําเนินในการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 
ได้แก่ 
 มติการประชุมของคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
 รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุม 

12. ใช้กระบวนการ PDCA ของโครงการ สปสช  

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 1. แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี
ใ น ก า ร ช้ี นํ า  ป้ อ ง กั น  หรื อ แ ก้ ปั ญห าขอ ง สั ง ค ม
ที่ระบุตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมายเพ่ือวัดความสําเร็จ/การ
บรรลุเป้าหมาย  (ใช้แผนปฏิบัติการประจําปี
บริการวิชาการ) 

2. รายงานการประเมินผลความสําเร็จ/การบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมายที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร์/แผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี ในการช้ีนํา ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคม (บรรลุเป้าหมายไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80) 
 (มีสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี แตไ่มร่ะบวุา่บรรลเุป้าหมายเท่าไหร่ ) 

3. ใช้สรุปผลโครงการ สปสช  

 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงาน   
 

ประเด็นที่ 1 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน
1. ข้อมูล/เอกสารที่แสดงถึงผลของการช้ีนํา ป้องกัน หรือ

แก้ปัญหาของสังคม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
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ต่อคนในสถาบัน 

   ประเด็นที่ 2 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน
1. รายงานผล 
 ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามโครงการหรือ

กิจกรรมโดยผู้นําหรือสมาชิกของชุมชนหรือองค์กรที่
มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

 ชุมชนหรือองค์กรเกิดการพัฒนาอย่างไร (ต่อเน่ือง 
และย่ังยืน) ตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน
หรือองค์กร 

2. มติที่ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ เพ่ือพิจารณา
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าฯ และให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาและปรับปรุง 

หมายเหตุ :  
 “ต่อเน่ือง” หมายถึง มีการดําเนินงานต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป 
 “ย่ังยืน” หมายถึง มีการดําเนินการต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป 

 4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชนหรือสังคม 

ประเด็นที่ 1 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน
1. รายงานผลการกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า

ของการจัดโครงการ/กิจกรรมช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคม ที่เกิดต่อคนในสถาบัน 

   ประเด็นที่ 2 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน
1. รายงานผลการกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า

ของการจัดโครงการ/กิจกรรมช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคม ที่เกิดต่อชุมชนหรือสังคม 

 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 1. หลักฐาน  เอกสาร  ข้อมูลที่ แสดงถึ งการได้รับการ
ยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในประเด็นที่



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
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มหาวิทยาลัยช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

   

 
 
 
 
 
 
 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 

 
 

1

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : (สกอ. 6.1) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
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 1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่ 
กําหนด 

1. เอกสารแสดงการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

2. เอกสารแสดงการกําหนดผู้รับผิดชอบการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3. เอกสารแสดงแผนการทํ านุ บํ ารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 

4. เอกสารแสดงการกําหนดตัวช้ีวัดด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5. เอกสารหลักฐานแสดงการดําเนินงานตามแผนและ
แนวทางที่กําหนด 

6. เอกสารแสดงการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานรวมท้ังมีการนําผลมาจัดทําแผนปรับปรุง
แก้ไขในการดําเนินการคร้ังต่อไป 

 2 มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต 

1. มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจําปี                                 

2. เอกสารแสดงการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม
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กับการจัดการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมศิลปะ
และวัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในแผนการสอน 
หรือการจัดโครงการกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม
ที่สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบในการ
เรียนการสอนได้ เป็นต้น   

3. เอกสารแสดงการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม
กับกิจกรรมนิสิต เช่น รายละเอียดโครงการท่ี
แสดงถึงการนําศิลปะและวัฒนธรรมไปใช้ในการ
จัดกิจกรรม ภาพถ่าย เป็นต้น 

 3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ 
สาธารณชน 

1. หลักฐานแสดงแหล่งเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนของ
หน่วยงาน 

2. หลักฐานแสดงการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ภาพถ่าย สิ่งพิมพ์ 
การจัดแสดงงานศิลปะ/ศิลปวัตถุ การแสดงด้าน
วัฒนธรรม เช่น หอศิลป์ หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ 
เป็นต้น 

3. วารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ โดยมี
ความต่อเน่ืองในการดําเนินงาน 

4. เอกสารแสดงความร่วมมือหรือการสร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

1. เอกสารแสดงการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเ รียนการสอน
 

2. ความสําเร็จของแผนการบูรณาเอกสารแสดงการ
ประเมินผลการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต 
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 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงาน ด้านทํ า นุ บํ ารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

1. เอกสารแสดงการนําผลการประเมินไปพัฒนา
กระบวนการบูรณาการด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
หลักการของ PDCA 

2. เอกสารแสดงแผนการปรับปรุ งและพัฒนา
กระบวนการบูรณาการด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตพร้อมมอบหมายผู้ รับผิดชอบ
 

3. เอกสารแสดงการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง
และพัฒนา และมีการปรับปรุงตามแผนอย่าง
ต่อเน่ือง 

4. เอกสารแสดงถึงผลของการปรับปรุงตามแผนการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

 6 มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

1. เอกสารแสดงการประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมเพ่ือ
กําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ/ ศิลปิน
แห่งชาติ  ร่วมกับคณะทํางานหรือผู้เช่ียวชาญของ
มหาวิทยาลัย และเผยแพร่สู่สาธารณะ 

2. เอกสารแสดงการมีผลการดําเนินการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ มีศิลปินแห่งชาติ หรือบุคลากรท่ี
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ได้รับการยอมรับในระดับชุมชน ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

3. เ อกสารแสดงจํ านวนผลงาน วิจั ยหรื อ ง าน
สร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการ
เผยแพร่ในระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือระดับ
นานาชาติ หรือผลงานที่ได้รับรางวัล ได้รับการ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

อ้างอิง เป็นที่ยอมรับ 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 : (สมศ.๑๐) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 มีการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 1. เอกสารแสดงแผนการทํ านุ บํ ารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 

2. เอกสารแสดงการดําเนินการตามแผน เช่น โครงการ
หรือกิจกรรมพร้อมรายละเอียด รวมท้ังตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายความสําเร็จ 

3. เอกสารแสดงการติดตามผลการดําเนินงาน 
4. เอกสารแสดงการประเมินผลสําเร็จตามแผน 
5. เอกสารแสดงการปรับปรุงตามผลการประเมิน 

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 1. เอกสารแสดงการประเมินแผน  และผลการ
ประเมินตามตัวช้ีวัดในแผนไม่ ตํ่ากว่าร้อยละ 
80 

2. หลั ก ฐ านที่ อ ธิ บ ายรายละ เ อี ยดและแสดง
กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการประเมินแผน 
เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล 
แบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

 3 มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย่างต่อเน่ือง 1. เอกสารแสดงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมท่ีมี
การดําเนินการในปีที่ ผ่ านมา ปี ปัจจุ บัน หรือ
แผนการจัดโครงการหรือกิจกรรมในปีถัดไป 

2. เอกสารแสดงรายงานสรุปผลการจัดโครงการหรือ
กิจกรรม  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
ภายใน/ภายนอก 

1. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม
ที่แสดงว่าเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน


 5 ได้รับการยกย่องระดับและ/หรือนานาชาติ 1. หลักฐานแสดงรายงานรางวัลที่ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จาก
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกที่ เป็นที่
ยอมรับ 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 : (สมศ๑๑)  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

1. เอกสารแสดงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน และลักษณะ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโครงการน้ันๆ 

2. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงผลของการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี

 2 อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 

1. ภาพถ่ายอาคาร สถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
และตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์ 

 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม
สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. ภาพถ่ายสถานที่ ที่มีการปรับแต่งและรักษาภูมิ
ทัศน์ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 4 การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่ว
ร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 

1. เอกสารแสดงถึงมีการจัดสรรหรือสนับสนุนพ้ืนที่
ทางวัฒนธรรม ที่เอ้ือต่อจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

2. เอกสารแสดงถึงการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรมในพ้ืนที่ดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ 

 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตที่
เก่ียวกับประเด็นที่ 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

1. รายงานสรุปหรือประเมินผลระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนิสิต ในโครงการหรือกิจกรรมทีพั่ฒนา
สุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรมไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

2. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการ
ได้มาซึ่งข้อมูลของการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรและนิสิต เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการ
เก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถาม
หรือผล เป็นต้นแบประเมิน วิธีการวิเคราะห์
  

   

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย
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องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : (สกอ. 7.1) ภาวะผู้นําของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหาร  
                  ทุกระดับ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ
7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ/หรือ
หน่วยงาน กําหนดครบถ้ วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนด
ล่วงหน้า 

1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําหน่วยงาน   
2. พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยที่กําหนดภาระหน้าที่

ของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน   
3. รายงานสรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน หรือแฟ้มรายงานประชุมคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน 

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงานท่ี
แสดงวาระและมติการพิจารณาหลักเกณฑ์/วิธีการในการ
ประเมินตนเอง 

5. รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน 

6. แบบประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน    

 2 ผู้บริหารมี วิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง

1. แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
2. รายงานโครงการประชุมสัมมนา ที่ผู้บริหารมีส่วนร่วม
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศ
เ ป็นฐานในการปฏิ บั ติ งานและพัฒนา
หน่วยงาน 

ในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนยุทธศาสตร์  

3. เอกสารโครงการ/รายงานสรุป/รายงานการประชุมที่
ผู้บริหารได้มีการช้ีแจง/ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ 
และแผนยุทธศาสตร์  ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุก
ระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 

4. ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่
สามารถนํามาใช้ในการติดตามผลการบริหารงาน เช่น 
ระบบ SWU SAP ระบบ e-Project ระบบ HURIS  
เป็นต้น 

5. รายงานการประชุมที่มีวาระเก่ียวกับการรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) หรือตัวบ่งช้ี
ที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ (ควรเป็นวาระพิจารณา
เพ่ือปรับปรุงงาน)  

6. วาระการประชุม รายงานการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมของผู้บริหาร คณะกรรมการประจํา
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับแผนยุทธศาสตร์  การถ่ายทอด
นโยบายของผูบ้ริหาร รายงานผลการดําเนินงาน เป็นต้น


 3 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

1. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน (สามารถใช้
เอกสารผลการดําเนินงานตามแผนฯในตัวบ่งช้ี 1.1)  

2. ช่องทางหรือเอกสารแสดงวิธีการแจ้งแผนการดําเนินงาน
ไปยังบุคลากรทุกระดับ เช่น การประชุมช้ีแจง เว็บไซต์ 
สื่อ/สิ่งพิมพ์ 

3. ช่องทางหรือเอกสารแสดงวิธีการแจ้งผลการดําเนินงาน
และรายงานสรุปการประเมินผลการดําเนินงานไปยัง
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บุคลากรทุกระดับ เช่น การประชุมช้ีแจง เว็บไซต์  สื่อ/
สิ่งพิมพ์ 

4. วาระการประชุม รายงานการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมของผู้บริหาร คณะกรรมการประจํา
หน่วยงานที่ เก่ียวข้องการกํากับ ติดตามผลการนํา
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไปสู่
การปฏิบัติ  การประเมินผลและการดําเนินงาน  

 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม

1. ประกาศ/คําสั่งเก่ียวกับการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหาร/กรรมการที่สําคัญอ่ืนๆ  และคําสั่งแต่งต้ัง
กรรมการชุดที่สําคัญ 

2. ช่องทางที่ผู้บริหารได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เช่น ในที่ประชุม โทรศัพท์ 
อีเมล์ เว็บบอร์ด กล่องรับความคิดเห็น ฯลฯ 

3. เอกสารหลักฐาน/คําสั่งการมอบอํานาจในการตัดสินใจ
แก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป 

4. รายงานโครงการผู้บริหารพบบุคลากร หรือปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 

 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เ พ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ

1. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้บริหารมีการสอนงานที่หน้า
งาน (on–the–job training) เช่น บันทึกการสอนงาน 
ภาพถ่าย อ่ืนๆ 

2. รายงานการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ร่วมงาน 

3. เอกสารโครงการอบรมท่ีผู้บริหารเป็นผู้บรรยาย
 

4. คําสั่งแต่งต้ังและรายงานการประชุมคณะกรรมการท่ี
ผู้บริหารทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 

5. วาระการประชุม รายงานการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมของผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหาร
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มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เช่น วาระการอนุมัติให้มีกิจกรรมพัฒนา
บุคลากร 

 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  
(ต้องแสดงหลักฐานครบ 10 ประการ) 

ตัวอย่างรายการหลักฐานผลการดําเนินงานตามหลักธรร
มาภิบาล 10 ประการ ดังน้ี 
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
1. รายงาน ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)  
2. รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์/แผนกล
ยุทธ์ 

3. วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง 

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั่วทั้ ง
องค์กร 

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั่วทั้ ง

องค์กร 
2. รายงานการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและ

ทรัพยากร และการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร 
3. ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
4. ร ะ บ บ ง า น ป ร ะ ชุ ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ม ศ ว 

(http://emeeting.swu.ac.th/) 
5. รายงาน ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. (ด้านงบประมาณ
และการประหยัดพลังงาน)   

6. วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง 

7. รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
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หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
1. ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

การวิจัย 
2. รายงานสรุปผลการจัดโครงการบริการวิชาการแก่

ชุมชน 
3. ศูนย์บริการต่างๆ เช่น ศูนย์การแพทย์/โรงพยาบาล 

ทันตกรรม  เภสัชกรรมชุมชน  ภาษานานาชาติ
 

4. วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง 

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
1. รายงานผลการสํารวจบัณฑิตที่ได้งานทํา และผลการ

ประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF และ
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์นิสิต 

2. สรุปงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
 

3. รางวัลหรือผลงานที่แสดงถึงผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิต ได้เป็นแบบอย่างที่ ดีในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม  จิตอาสา และ
ด้านอ่ืนๆ ต่อสาธารณะชน 

4. วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง 

หลักความโปร่งใส (Transparency) 
1. รายงานการ ติดตามและประ เมิ นการ ใ ช้ จ่ า ย

งบประมาณรายได้ประจําปี และงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้  รายงานสภาพทางการเงิน  การ
ควบคุมภายใน   การบริหารความเสี่ ยง   การ
ตรวจสอบภายใน อ่ืนๆ 

2. ข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เป็นการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร รายงานผลการดําเนินต่างๆให้บุคลากรท่ัวทั้ง
องค์กรและ/หรือบุคลากรภายนอกรับทราบโดยทั่ว
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กัน เช่น การเผยแพร่ประวัติผู้บริหาร  รายงานการ
ประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

3. วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีกลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียจากภายนอกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ 

2. รายงานผลการจัดประชุม/สัมมนาผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับเป็นประจําทุกปี เพ่ือระดมความ
คิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

3. ช่องทางการรับความคิดเห็น เช่น ตู้รับข้อคิดเห็น 
โทรศัพท์สายด่วน เว็บบอร์ด การจัดเวทีเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน เป็นต้น และรายงานสรุป
ข้อคิดเห็นที่เก่ียวข้อง 

4. กิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง 

หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
1. คําสั่ง/หนังสือการมอบอํานาจให้ผู้บริหารส่วนงาน

ต่างๆมีอํานาจในการบริหารและตัดสินใจ 
2. วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสาร

ประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง 
หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
1. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัย/

หน่วยงาน เช่น การบริหารงานบุคคล  การสรรหา
หัวหน้าส่วนงาน  การเงินพัสดุ  สิทธิสวัสดิการ เป็น
ต้น 
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2. ช่องทางการเผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เช่น วารสาร เว็บไซต์ 

3. วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง 

หลักความเสมอภาค (Equity) 
1. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัย/

หน่วยงาน เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการได้เข้ารับการฝึกอบรม/
การศึกษาต่อ  การจัดสวัสดิการต่างๆ 

2. วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง 

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
1. ร า ย ง านก า รป ร ะ ชุ ม คณะก ร รมก า รบ ริ ห า ร

มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  ที่แสดงถึงการรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  

2. รายงานสรุปการจัดสัมมนาต่างๆ ที่มีการรับฟังความ
คิด เ ห็นทั้ งจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย/
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3. สรุปการประชุมหรือการประชาพิจารณ์เพ่ือพิจารณา
แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจําปี  ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและหาข้อสรุปร่วมกัน 

4. สรุปการเจรจาตัวช้ีวัดตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
ส่วนงานและบุคลากรที่เก่ียวข้องร่วมเจรจาและหา
ข้อสรุปร่วมกัน  

5. วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง 

 7 สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของ

1. แบบประเมินผลการบริหารงาน และเกณฑ์การให้คะแนน
ในการประเมินผลการบริหารงานของ คณะกรรมการ
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หน่วยงานและผู้บริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  

บริหารหน่วยงาน/ผู้บริหาร 
2. ผลการประเมินการบริหารงานของคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน/ผู้บริหาร 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการนําผลการประเมิน

ไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน เช่น  การจัดทําแผนการ
บริหารงาน  และรายงานการประชุม รายงานผลการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน (วาระ
พิจารณา)  

4. วาระการประชุม  รายงานการประชุม  เอกสาร
ประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : (สกอ. 7.2) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย  

1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management)  

2. รายงานการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นจุดเด่น
ของอาจารย์หรือนิสิตในหน่วยงานหรือสาขาวิชา 
โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัย เพ่ือนํามากําหนดประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย

3. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ
ความรู้ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน 

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารที่พิจารณา
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ
ความรู้ 

5. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานมีเป้าหมายในการ
จัดการความรู้  โดยเน้นเรื่ องการพัฒนาทักษะ 
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย  โดยอาจจะมีการประชุมเพ่ือระดม



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

คว ามคิ ด เ พ่ื อ กํ าหนดประ เ ด็ น  หรื อ ก า ร จั ด
ประชุมสัมมนา 

6. วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง 

 2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้
ที่กําหนดในข้อ 1  

1. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีพัฒนาความรู้ เช่น รายงานการ
ประชุม เอกสารโครงการที่ขออนุมัติดําเนินการ 

2. รายงานการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นจุดเด่น
ของอาจารย์หรือนิสิตในหน่วยงานหรือสาขาวิชา 
โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัย เพ่ือนํามากําหนดประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย

3. วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง 

 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

1. รายงานการจัดประชุม/สัมมนา เพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ร่ วม กับเ จ้ าของความรู้  เคล็ดลับ  หรือ
นวัตกรรม (แสดงรายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ข้อ 2)  

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ 
เช่น ภาพถ่ายของกิจกรรมหรือสถานที่ที่ส่งเสริมให้
หน่วยงานมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

3. เอกสารลงนาม/ภาพถ่าย/รายงานสรุปกิจกรรม
เครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการแต่ละโครงการ
ตามแผนการจัดการความรู้ 

5. ช่องทางการเผยแพร่ประเด็นความรู้ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์  เว็บไซต์  e-mail



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

6. วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง 

 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเ ก็บอย่างเ ป็นระบบโดย
เผยแพร่ ออกมา เ ป็นลายลักษณ์ อักษร 
(explicit knowledge) 

1. เอกสารหลักฐาน/คําสั่งผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้ อ่ืนๆ ที่ เ ป็นแนวปฏิบัติที่ ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

2. เอกสารความรู้ตามประเด็นความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีที่
รวบรวมจากการจัดการความรู้ 

3. ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ เช่น เว็บไซต์  e-mail
4. วารสาร บอร์ด หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้  และควรยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของ
ความรู้ 

5. วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง 

 5 มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน
ปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ที่ เ ป็ น ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร  ( explicit 
knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เ ป็ น แน วป ฏิ บั ติ ที่ ดี ม า ป รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานจริง 
 

 

 

1. รายงานการติดตามการนําความรู้จากการจัดการ
ความรู้ ไปใ ช้ในการทํางานโดยบุคลากร ท่ี เ ป็น
กลุ่มเป้าหมายในหน่วยงาน 

2. หนังสือรับรองการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัยและสังคม 

3. เอกสารความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้
ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

4. เอกสาร ภาพถ่าย หรือรายงานที่แสดงการนํา
ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน 
และสิ่งที่แสดงถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

5. วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

    



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 

12 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3.1 : (มศว 7.3.1) การพัฒนาหรือนําระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 มีแผนการใช้ระบบสารสนเทศ หรือแผนการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ 

1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนการใช้ระบบ 
สารสนเทศ (ที่มีอ ยู่ เ ดิมของมหาวิทยาลัย )  หรือ
แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2. แผนการใช้ระบบสารสนสนเทศ หรือแผนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานท่ี
พิจารณาเห็นชอบแผนการใช้ระบบสารสนสนเทศ 
หรือแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

 2 มีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ และสามารถนําไปใช้ใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

1. แผนผังการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ได้แก่ 
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน 

 ระบบลงทะเบียนนิสิต  
 ระบบทะเบียนประวัตินิสิต  
 เว็บเค้าโครงรายวิชา  
 เว็บรายวิชา (ATutor) 

การวิจัย  
 งานเผยแพร่ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  
 ระบบ ROSE 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

การเงิน 
 ระบบบัญชีเงินเดือน  
 ระบบใบเบิกเงินงบประมาณ 

การบริหารจัดการด้านอ่ืนๆ 
 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
 ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์  
 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบ SWU SAP 
 ระบบอาคารสถานที่ 

3. แผนการติดตามและรายงานผลการติดตามข้อมูลใน
ระบบ  

4. เอกสาร/บันทึก/รายงานการตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบเพ่ือให้มีความถูกต้อง 

5. รายงานการประชุมที่นํารายงานผลการติดตามข้อมูล
ในระบบเสนอต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานโดยต้องมีการใ ช้ข้อมูล ดังกล่าวเป็น
สารสนเทศในการบริหารและการตัดสินใจ

 3 มีการนําข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการบริหารและการตัดสนิใจและมีการ
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

1. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน  พร้อมทั้งรายงานการ
ประชุมที่แสดงถึงการพิจารณานําข้อมูลไปใช้ในการ
บริหารงาน 

 4 มีการประเมินแผนการใช้ระบบสารสนเทศ 
หรือประเมินแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

1. รายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผล
ความสําเร็จของการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข  ของแผนการใช้ระบบสารสนเทศ 
หรือแผนพัฒนาระบบสารสนเทศจากเกณฑ์ข้อ 1 ต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน 

 5 มีการปรับปรุงแผนการใช้ระบบสารสนเทศ 
หรือแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

1. แผนการใช้ระบบสารสนเทศ หรือแผนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

การบริหารและการตัดสินใจ คณะกรรมการประจําหน่วยงานจากการพิจารณาใน
เกณฑ์ข้อ 4 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : (สกอ. 7.4) ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน  

1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานการบริหาร
ความเส่ียง ที่มีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานร่วมใน
คณะกรรมการ/คณะทํางาน  

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ คําอธิบายคุณลักษณะของาน 
(job description) ของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน


 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 
ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่าง
ต่อไปน้ี  
 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 

ง บ ป ร ะ ม า ณ  ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่)   

 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

 ความเสี่ ยง ด้านนโยบาย  กฎหมาย 

1. แผนบริหารความเสี่ยง ที่มีการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้าน 

2. เอกสารอ่ืนๆ ที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เช่น เอกสารสรุปสถิติจํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

3. รายงานการประ ชุมของคณะกรรมการห รือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงที่มีวาระพิจารณา เพ่ือ
วิ เ ค ร า ะ ห์ และ ระ บุค ว าม เ ส่ี ย ง ใ นห น่ วย ง าน
 

 



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เ ช่น 

ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
ห ลั ก สู ต ร  ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง
ด้ า น ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  โ ด ย เ ฉ พ า ะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร   

 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2   

1.แผนบริหารความเสี่ยง ที่มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้
แสดงในเกณฑ์ข้อ 2 

 
2. เอกสารอ่ืนๆ ที่ใช้ในการประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเสี่ยง เช่น คู่มือการบริหารความเสี่ยง  บันทึก
การประเมินโอกาสและผลกระทบไว้เป็นลายลักษณ์อีก
ษร เพ่ือแสดงว่าความเสี่ยงน้ันได้ผ่านการประเมินใน
เบ้ืองต้นแล้ว 

 
3.รายงานการประชุมของคณะกรรมการ/คณะทํางานที่

แสดงวาระการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง
 

 

 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   

1. แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
(ความเสี่ยงที่จดัลําดับในเกณฑ์ข้อ 3 แล้วอยู่ในระดับที่
สําคัญทีสุ่ด อย่างน้อย 3 ความเสี่ยง)  

2. รายงานการประชุมที่นําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

บริหารหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง เช่น รายงานการดําเนินการลด 
หรือป้องกันความเสี่ยงตามแผน 

 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1. รายงานการประชุมที่มีวาระเก่ียวกับการรายงาน
ความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงานตามแผนต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

2. รายงานการประชุมที่มีวาระเก่ียวกับการรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

 6 มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

1. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

2. แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป (มีสาระที่
สอดคล้อง กับผลการประเมิน/ข้อ เสนอแนะ )


 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย
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ตัวบ่งชี ้7.6 : (สมศ. ๑๓) การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ทีข่องผู้บริหารหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน : 
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

มี ข้อมูลพืน้ฐาน หลักฐาน 

 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 

1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีวาระ
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

2. แบบประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประ เมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ บ ริ หาร
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน   

3. คํ า สั่ ง แ ต่ ง ต้ั ง คณ ะ ผู้ ป ร ะ เ มิ น ผู้ บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

4. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

   

 
 

 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : (สกอ. 7.4) ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน  

1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานการบริหาร
ความเส่ียง ที่มีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานร่วมใน
คณะกรรมการ/คณะทํางาน  

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ คําอธิบายคุณลักษณะของาน 
(job description) ของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน


 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 
ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่าง
ต่อไปน้ี  
 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 

ง บ ป ร ะ ม า ณ  ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่)   

 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

 ความเสี่ ยง ด้านนโยบาย  กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

1. แผนบริหารความเสี่ยง ที่มีการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้าน 

2. เอกสารอ่ืนๆ ที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เช่น เอกสารสรุปสถิติจํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

3. รายงานการประ ชุมของคณะกรรมการห รือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงที่มีวาระพิจารณา เพ่ือ
วิ เ ค ร า ะ ห์ และ ระ บุค ว าม เ ส่ี ย ง ใ นห น่ วย ง าน
 

 
 



 ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เ ช่น 
ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
ห ลั ก สู ต ร  ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง
ด้ า น ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  โ ด ย เ ฉ พ า ะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร   

 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2   

1.แผนบริหารความเส่ียง ที่มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้
แสดงในเกณฑ์ข้อ 2 

 
2.เอกสารอ่ืนๆ ที่ ใ ช้ในการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง เช่น คู่มือการบริหารความ
เสี่ยง  บันทึกการประเมินโอกาสและผลกระทบไว้
เป็นลายลักษณ์อีกษร เพ่ือแสดงว่าความเสี่ยงน้ันได้
ผ่านการประเมินในเบ้ืองต้นแล้ว 
 
3 . ร าย ง านกา รประ ชุ มขอ งคณะกรรมกา ร /
คณะทํางานที่แสดงวาระการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเส่ียง 
 

 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   

1.แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
(ความเสี่ยงที่จัดลําดับในเกณฑ์ข้อ 3 แล้วอยู่ในระดับ
ที่สําคัญที่สุด อย่างน้อย 3 ความเสี่ยง) 

1. รายงานการประชุมที่นําแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
                                                                               (สําหรับหน่วยงานการเรยีนการสอน : ระดับคณะ) 

 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง เช่น รายงานการดําเนินการลด 
หรือป้องกันความเสี่ยงตามแผน 

 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1. รายงานการประชุมที่มีวาระเก่ียวกับการรายงาน
ความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงานตามแผนต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

2. รายงานการประชุมที่มีวาระเก่ียวกับการรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

 6 มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

1. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

2. แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป (มีสาระที่
สอดคล้อง กับผลการประเมิน/ข้อ เสนอแนะ )


 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย
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1

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและการงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : (สกอ. 8.1) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ หรือ ปีการศึกษา 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ
7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน 

1. แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน (ระยะเวลาของแผน

เท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ในข้อ 1)  
3. เอกสารแสดงความสอดคล้องหรือรายงานการวิเคราะห์

ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงินกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน (อาจไม่จําเป็น กรณีที่เห็นความ
สอดคล้องชัดเจนอยู่แล้วในแผนฯ ในข้อ 1 และ 2)  

 2 มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

1. คํ าสั่ งแ ต่ง ต้ั งคณะกรรมการเกี่ ยว กับการเ งินและ
งบประมาณของหน่วยงาน ได้แก่  

2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย   
3. นโยบายและหลักการหรือเกณฑ์ในการจัดทํางบประมาณ

รายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงิน
รายได้  

4. ระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้   

5. เอกสารแสดงการช้ีแจงนโยบายและหลักการในการจัดทํา
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

งบประมาณฯ 
6. รายงานการประชุมของคณะกรรมการเก่ียวกับการเงิน

และงบประมาณของมหาวิทยาลัย เก่ียวกับการกําหนด
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์
การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

7. แผนแสวงหารายได้ เช่น ผ่านศูนย์บริการต่างๆ   

 3 มี งบประมาณประจํ า ปีที่ สอดคล้ องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร 

1. แผนปฏิบัติการประจําปี (หลักฐานเดิมที่ใช้ในตัวบ่งช้ี 1.1)
 

2. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
3. เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี

งบประมาณ   
4. เอกสารการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

และ/หรืองบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจ 

 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 
และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

1. รายงานทางการเงิน ได้แก่
 รายงานฐานะการเงินของหน่วยงาน (งบดุล)    

2. รายงานและมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
เก่ียวกับการพิจารณารายงานทางการเงิน รายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน และ 12 เดือน  

 5 มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่าง
ต่อเน่ือง 

1. รายงานผลการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน
   

2. รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต   
3. รายงานแสดงประมาณการรายรับ รายจ่ายของหน่วยงาน

ในรอบปีถัดไป   
4. ระบบสารสนเทศทางการเงินของหน่วยงาน  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

5. รายงานและมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
เก่ียวกับพิจารณารายงานผลการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย, รายงานการต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต และรายงานแสดงงบประมาณการรายรับ 
รายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา
หน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 

1. เอกสารแจ้งการตรวจสอบภายนอกจากสํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน 

2. แผนการตรวจสอบภายในประจําปี ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน   

3. รายงานผลการตรวจสอบภายในประจําปี   

 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ 

1. เอกสาร/ บันทึกข้อความเ ร่งรัด ติดตามการใช้จ่ าย
งบประมาณ ที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานก่อน
สิ้นปีงบประมาณ   

2. รายงานแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย
 

3. รายงานและมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
เ ก่ียวกับการพิจารณาผลการใช้เ งินให้ เ ป็นไปตาม
เป้าหมาย และการนําข้อมูลจากการรายงานทางการเงิน
ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

4. เอกสารแสดงแนวทางการต้ังงบประมาณในรอบปีถัดไป


ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย
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องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : (สกอ. 9.1) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 

ข้อ 

มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ
9 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน 

 1 มี ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต่
ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  
2. คําสั่ งแต่งต้ังคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
4. แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปีด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  
5. รายงานผลการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

6. ตา ร า งก า ร แบ่ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ในแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี ้


 2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหาร

1. รายงานที่แสดงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน  เ ก่ียว กับนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
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 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน : ระดับคณะ/หน่วยงาน) 
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ระดับสูงของสถาบัน 2. เอกสารโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเข้าร่วมหรือเป็นวิทยากร 
  

3. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือทํากิจกรรมด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ 
พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน  

5. คําสั่งแต่งตัง้รอง ผอ. และหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประกนัคณุภาพ 

 3 มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน 

1. ม ติที่ ป ร ะ ชุ มคณะกร รมกา รประจํ า ห น่ วย ง าน /
คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่อนุมัติ
ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2. เอกสารตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 

3. รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

4. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการประเมินตัวบ่งช้ีด้านอัต
ลักษณ์ 

หมายเหตุ    
 อัตลักษณ์ของหน่วยงานต้องมีประเด็นที่สอดคล้องกับ

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ ตัวบ่งช้ี
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยร่วมกับตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ที่
หน่วยงานกําหนดไว้เดิม 

 4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) 
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน

1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ ในประเด็นเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 



          ตัวอย่างหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
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ประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
เ สนอต่ อ สภ าสถ า บั นและสํ า นั ก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

3. รายงานการประเมินตนเอง บนระบบ CHE QA Online
 

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปี
การศึกษาก่อน  

5. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

1. รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ โดย
ระบุผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ที่มี
พัฒนาการ 

 6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

1. ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย/

หน่วยงาน 
3. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศ
 

4. แผนระบบสารสนเทศ 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบัน 

1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นกรรมการ
 

2. ระบบและผลการประเมินต่างที่ให้นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการเป็นผู้ประเมิน 

 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

1. บันทึกความเข้าใจ หรือรายงานการประชุมที่มีข้อตกลงร่วม
เป็นเครือข่ ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน
 

2. เอกสารแสดงการจัดโครงการ/กิจกรรม/การประชุมร่วมกัน
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ระหว่างเครือข่าย ได้แก่ 
 หนังสืออนุมัติการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 ภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม 

3. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ร่วมกันระหว่างเครือข่าย 

4. มติที่ประชุมคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพหรือ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบ เพ่ือพิจารณารายงานสรุปผลการ
ประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่าย 
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

5. ร า ย ง า น ผ ล ส รุ ป ก า ร สั ม ม น า  3  มห า วิ ท ย า ลั ย 
 

6. รายช่ือบุคลากรที่ เข้ าร่ วมสัมมนา 3 มหาวิทยาลัย
 

7. รายช่ือนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมประกันคุณภาพการหน่วยงาน
อ่ืน  

 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ 

1. เอกสารแสดงการจัดโครงการ/กิจกรรม/การประชุมเพ่ือ
คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่
 
 หนังสือเชิญประชุม 
 รายช่ือคณะกรรมการคัดเลือก (คําสั่งแต่งต้ัง) 
 หนังสืออนุมัติการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 รายงานการประชุม 
 ภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม 
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2. แนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
 

3. ผลงานวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่เผยแพร่เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนนอกมหาวิทยาลัยได้นําผล
ไปพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการ ศึกษา
 

4. หนังสือขอศึกษาดูงานหรือขอใช้เครื่องมือด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี  

5. ห นั ง สื อ ข อ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
 

6. จม.เชิญ รศ.ดร.อังศินันท์ ไปบรรยาย  

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 : (สมศ.๑๕) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน :  
 ใช้ค่าเฉล่ียของผลประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีย้อนหลัง เป็นคะแนนของตัวบ่งช้ีน้ี 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน บรรลเุปา้หมาย

   

 
 

มี ข้อมูลพืน้ฐาน หลักฐาน 
 คะแนนผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน

โดยต้นสังกัด 3 ปีย้อนหลัง 
1. ผลการประเมนิของคณะกรรมการในระบบ 

CHE QA Online 3 ปีย้อนหลัง 



 
 

1

องค์ประกอบท่ี 10  การเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสติ (มศว) 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 :การเสริมสรา้งอัตลักษณ์นิสิต (มศว) 
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน
  1 มี ก าร ถ่ ายทอดหรื อ

เผยแพร่อัตลักษณ์นิสิต 
ใ ห้ นิ สิ ต  คณาจ า ร ย์ 
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น  ร ว ม ท้ั ง
ผู้ เ ก่ียวข้องรับทราบ
อย่างทั่วถึง 

      สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ได้มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่อัต
ลักษณ์นิสิต “มีทักษะสื่อสาร” ที่
เ ป็ น อัตลั กษณ์ มหา วิทยาลั ยที่
ต้ อ งการส่ ง เส ริม   กล่ าว ไป ยั ง
ผู้ บ ริ ห า ร   คณ า จ า ร ย์   แ ล ะ
ผู้เก่ียวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน 

1 . ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
กรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือ
เน้นให้มีการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นอัตลักษณ์ด้านการ
สื่อสาร  

2.เว็บไซต์หน่วยงานสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ  

  2 มีการระบุรายละเอียด
ข อ ง วิ ธี ก า ร ส อ น ที่
อ า จ า ร ย์ สอดแทรก 
หรือส่งเสริมให้นิสิตมี
คุณลั กษณะตาม อัต
ลั ก ษ ณ์ นิ สิ ต ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น
หลักสูตรหรือรายวิชา
ใดวิชาหน่ึง 

      สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มีนโยบายให้อาจารย์มีการระบุ
รายละเอียดของวิธีการสอนของ
อาจารย์ที่สอดแทรกหรือส่งเสริมให้
นิสิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
นิสิ ต  “มีทั กษะสื่ อสาร” ไ ว้ ใน
หลักสูตร หรือ Course Syllabus 
(2.1-2.3) และในรายวิชามีการ
กําหนดให้มีกิจกรรมสัมมนาเพ่ือให้
นิสิตได้มีการนําเสนอผลงานของ
นิสิต 

 
(2.1) ตั ว อ ย่ า ง  Course 

Syllabus 
(2.2) เว็บเค้าโครงรายวิชา 
 



 
 

2

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน
  3 มี โ ค ร ง ก า ร ห รื อ

กิจกรรมส่ ง เส ริม อัต
ลักษณ์ของนิสิต 

    สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มี
การจัดโครงการ/กิจกรรม ด้าน
ทักษะการสื่อสาร เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้นิสติมีอัตลักษณ์นิสิต “มี
ทักษะสื่อสาร”  

(3.1) รายงานสรุปโครงการ
หรือกิจกรรมสง่เสริมอัตลักษณ์
ของนิสิต 

 

  4 มีการประเมินผลการ
ดําเนินการจัดการเรียน
การสอน และโครงการ
ห รื อ กิ จ ก ร ร ม
ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีการ
ประเมินผลการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน และโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต(4 

(4.1) สรุปผลการประเมินผล
การดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนที่
ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต
 

(4.2) รายงานสรุปโครงการ
หรือกิจกรรมสง่เสริมอัต
ลักษณ์ของนิสติ  
 

  5 นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการเรียนการ
สอน และโครงการหรือ
กิจกรรมส่ ง เส ริม อัต
ลักษณ์ของนิสิต 

      สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การเรียนการสอน และโครงการ
หรือกิจกรรมสง่เสริมอัตลักษณ์ของ
นิสิตเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะสาํหรับการพัฒนา/
ปรับปรุง  ทั้งน้ี สําหรับผลการ
ประเมินที่ต้องมีการปรับปรุงน้ัน 
คณะ/หน่วยงานได้นําไปดําเนินการ
ในส่วนของการจัดการเรียนการ
สอน คือ ใน มคอ.3 หมวดที่ 7 
คณาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาได้
วางแนวทางการปรับปรุงรายวิชาไว้
แล้ว ดังเอกสารหลักฐานทีแ่นบและ
โครงการกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์
นิสิต คือ  ได้พัฒนาและปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ในโครงการ

(5.1) ร าย ง านกา รประ ชุ ม
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน 

(5.2) ผลการปรับปรุงด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
คือ ใน มคอ.3 หมวดที่ 
7  ค ณ า จ า ร ย์ ที่
รับผิดชอบรายวิชาได้
ว า ง แ น ว ท า ง ก า ร
ปรับปรุงรายวิชาไว้เพ่ือ
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 
2555 แล้ว ดังเอกสาร
หลักฐานที่แนบ 
   ผลการปรับปรุงด้าน
การจัดกิจกรรม คือ ได้
พัฒนาและปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ใน
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โครงการ 
 

 

ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย

 ข้อ  ข้อ  

หมายเหตุ/ข้อสังเกต :………………………………………………………………………………………………………………………. 
.............................................................................................................................................................................. 
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