
ตวับ่งชี	  2.1  หนา้ 1/2 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
องค์ประกอบที� 2  การผลิตบัณฑติ 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

2.1 
(กระบวนการ) 

มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 
ข้อค้นพบ 
ศนูย์มีการดําเนินการ  ..........6..........  ข้อ คือ ข้อ  ..............1 - 6................. 
1.  มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสตูรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทาง
ปฏิบตัิที0กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบ
ที0กําหนด 
 - ใช้คู่มือและกลไก ของมหาวิทยาลยั 

 

ค่าเป้าหมาย …....5........ 
ประเมนิตนเอง 
 ที0 ……6……........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที0……5……คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ0ากวา่เป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   
 �  สูงกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 
 �   บรรล ุ
 � ไม่บรรลุ   

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที0 ……6………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที0……5……คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ0ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   
� สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 
�   บรรล ุ
� ไม่บรรลุ 
ผลประเมิน 
�   ไม่แตกต่าง  SAR 
�   แตกต่าง  SAR  
เพราะ………………… 
………………………. 

 

2.  มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ ที0 กําหนดโดย
คณะกรรมการการอดุมศกึษา และดําเนินการตามระบบที0กําหนด 
- ใช้คู่มือและกลไก ของมหาวิทยาลยั. 

 

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

 

3.  ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานในเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง 
ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี Cผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื0อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีที0หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี Cกลางที0กําหนดภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพที0เกี0ยวข้องด้วย 
- หลกัสตูรนิตศิาสตร์ฯ มีสภาวิชาชีพรับรอง , รายงาน สมอ. 02-07 ประจําปี
การศกึษา 2553 

  

 
4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วน
ทั Cงข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที0จัดการศึกษา และมีการประเมิน

  



ตวับ่งชี	  2.1  หนา้ 2/2 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

หลกัสูตรทุกหลกัสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที0กําหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯกรณีหลักสูตรที0 ดํ าเ นินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ จะต้องควบคมุกํากบัให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี C
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัว
บง่ชี Cที0กําหนดในแต่ละปี ทกุหลกัสตูร 
- คําสั0งแต่งตั Cงคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และกรรมการดําเนินงานชุดต่าง ๆ  ของ
คณะมนษุยและสงัคมศาสตร์ 

 

5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วน
ทั Cงข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที0จัดการศึกษาและมีการพฒันา
หลกัสตูรทกุหลกัตามผลการประเมินใน ข้อ 4 กรณีหลกัสตูรที0ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี Cในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตวับ่งชี C
และทกุหลกัสตูร 
 - รายละเอียด TQF ของแต่ละหลักสูตรฯ รวมถงึแผนการปรับปรุงคณุภาพของ
หลกัสตูร  

  

 

6.  มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที0เกี0ยวข้องกบัวิชาชีพของหลกัสูตรมากกว่าร้อยละ 30 
ข อ ง จํ า น ว น ห ลั ก สู ต ร วิ ช า ชี พ ทั Cง ห ม ด ทุ ก ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า 
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ 2) 
 - คู่มือนกัศกึษา รายงานการฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิตศิาสตร์  

  

 
เสริมจุดแข็ง 

- หลกัสตูรมีการดําเนินตามกลไกของมหาวิทยาลยัอย่างครบถ้วน 
  

 

จุดที�ควรปรับปรุง 
- ควรมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื0อง และสร้างแผนการปรับปรุงด้าน

วิชาการของคณะฯ 
  

 
 

 



ตวับ่งชี	  2.2  หนา้ 1/1 
หน่วยงานรับตรวจคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
องค์ประกอบที� 2  การผลิตบัณฑติ 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

2.2 

(กระบวนการ) 

อาจารย์ประจําที$มีคณุวฒิุปริญญาเอก 

 
ข้อค้นพบ 

- อาจารย์ที$วฒุิปริญญาเอก (27*100/142) = 19.01 

 

ค่าเป้าหมาย …..18........... 
ประเมนิตนเอง 
 ที$ ……19.01……........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที$……3.17……คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ$ากวา่เป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   

 �   สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 
 �   บรรล ุ
 � ไม่บรรลุ   

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที$ …19.01…..... 
กรรมการประเมิน  
 ที$……3.17…คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ$ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   

�  สูงกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 
�  บรรลุ 
� ไม่บรรลุ 

 
ข้อเด่น 

- คณะฯ มีกลไกสนบัสนนุให้อาจารย์ศกึษาต่อระดบัปริญญาเอก 
  

 
ข้อเสนอแนะ 

- คณะฯ ควรส่งเสริมให้อาจารย์ศกึษาต่อระดบัปริญญาเอกอย่างต่อเนื$อง 
 

  

 



ตวับ่งชี	  2.3  หนา้ 1/1 

หน่วยงานรับตรวจคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
องค์ประกอบที� 2  การผลิตบัณฑติ 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

2.3 

(กระบวนการ) 

อาจารย์ประจําที%ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 
ข้อค้นพบ 
- อาจารย์ที%ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (31*100/142) = 21.83 

 

ค่าเป้าหมาย …....18......... 
ประเมนิตนเอง 
 ที% ……21.83……........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที%…1.5…คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ%ากวา่เป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   

 �   สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 
 �   บรรล ุ
 � ไม่บรรลุ   

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที% ………21.83…..... 
กรรมการประเมิน  
 ที%…1.5…คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ%ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   

�  สูงกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 
�   บรรล ุ
� ไม่บรรลุ 

 
เสริมจุดแข็ง 

- มีระบบและกลไกสนบัสนนุให้อาจารย์ทําผลงานวิชาการ 
  

 
จุดที�ควรปรับปรุง 

- ควรสนบัสนนุและส่งเสริมให้อาจารย์ทําผลงานวิชาการอย่างต่อเนื%อง 
  

 



ตวับ่งชี	  2.4  หนา้ 1/3 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
องค์ประกอบที� 2  การผลิตบัณฑติ 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

2.4 
(ปัจจยั
นําเข้า) 

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
ข้อค้นพบ 
ศนูย์มีการดําเนินการ  ....................  ข้อ คือ ข้อ  ............................... 

 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�ทั +งด�านวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย

สนบัสนนุที/มีการวิเคราะห์�ข�อมลูเชิงประจกัษ� 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

 

ค่าเป้าหมาย …............. 
ประเมนิตนเอง 
 ที/ …………........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที/…………คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ/ากวา่เป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   
 �   สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 
 �   บรรล ุ
 � ไม่บรรลุ  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที/ ……………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที/…………คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ/ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   
�  สูงกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 
�   บรรล ุ
� ไม่บรรลุ 

 2. มีการบริหารและการพฒันาคณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนให้ 

�เป�นไปตามแผนที/กําหนด 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

  

 3. มีสวัสดิการเสริมสร�างสุขภาพที/ดี และสร�างขวญัและกําลังใจให�

คณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

  



ตวับ่งชี	  2.4  หนา้ 2/3 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

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

.......................................................................................................................................... 
 4. มีระบบการติดตามให�คณาจารย�และบคุลากรสายสนบัสนนุนําความ

รู�และทกัษะที/ได�จากการพฒันามาใช�ในการจดัการเรียนการสอนและ

การวดัผลการเรียนรู�ของนกัศกึษา ตลอดจนการปฏิบตัิงานที/เกี/ยวข�อง  
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

  

 5. มีการให�ความรู�ด้�านจรรยาบรรณอาจารย�และบุคลากรสาย

สนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือ

ปฏิบตัิ 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

  

 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณา

จารย�และบคุลากร สายสนบัสนนุ 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

  

 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
  



ตวับ่งชี	  2.4  หนา้ 3/3 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

พฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 

เสริมจุดแข็ง 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

  

 

จุดที�ควรปรับปรุง 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

  

 
 



ตวับ่งชี	  2.5  หนา้ 1/4 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
องค์ประกอบที� 2  การผลิตบัณฑติ 
 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.5 
(ปัจจยั
นําเข้า) 

ห้องสมุด อุปกรณ์การศกึษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 
ข้อค้นพบ 
ศนูย์มีการดําเนินการ  ....................  ข้อ คือ ข้อ  ............................... 

1.  มีการจดัการหรือจดับริการเพื$อให�นกัศึกษามีเครื$องคอมพิวเตอร�ใช

�ในอตัราไม�สงูกว�า 8 FTES ต�อเครื$อง 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 

ค่าเป้าหมาย …............. 
ประเมนิตนเอง 
 ที$ …………........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที$…………คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ$ากว่าเป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   
 �   สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 
 �   บรรลุ 
 � ไม่บรรลุ  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที$ ……………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที$…………คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ$ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   
�  สูงกวา่เป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 
�   บรรลุ 
� ไม่บรรลุ 

 2. มีบริการห�องสมดุและแหล�งเรียนรู�อื$นๆ ผ�านระบบเครือข�าย

คอมพิวเตอร� และมีการ ฝ�กอบรมการใช�งานแก�นกัศกึษาทกุป�
การศกึษา 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

  

 3. มีบริการด�านกายภาพที$เหมาะสมต�อการจัดการเรียนการสอนและ

การพัฒนานักศึกษา อย�างน�อยในด�านห�องเรียน ห�อง

ปฏิบตัิการ อปุกรณ�การศึกษา และจุดเชื$อมต�ออินเตอร�เน็ตในระบบ
ไร�สาย 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

  



ตวับ่งชี	  2.5  หนา้ 2/4 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

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

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

.......................................................................................................................................... 
 4. มีบริการสิ$งอํานวยความสะดวกที$จําเป�นอื$นๆ อย�างน�อยในด�าน

งานทะเบยีนนกัศกึษาผ�าน ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอ ร� การบริการ
อนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการหรือจดับริการด�านอาหาร และ
สนามกีฬา 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

  

 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อย�าง น�อยในเรื$องประปา ไฟฟ�า ระบบกําจดัของเสีย 

การจัดการขยะ รวมทั Eงมีระบบและอุปกรณ�ป�องกนัอคัคีภัย ในบริเวณ
อ า ค า ร 

ต�าง ๆ โดยเป�นไปตามกฎหมายที$เกี$ยวข�อง 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

  

 6. มีผลการประเมินคณุภาพของบริการในข�อ 2 - 5 ทกุข�อไม�ตํ$ากว�
า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

  



ตวับ่งชี	  2.5  หนา้ 3/4 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข�อ 6 มาใช�เป�นข�อมู

ลในการพฒันาการจดับริการด�านกายภาพที$สนองความต�องการของผู

�รับบริการ 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

  

 

เสริมจุดแข็ง 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

 
 
 
 

 

 

จุดที�ควรปรับปรุง 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

 
 
 
 

 



ตวับ่งชี	  2.5  หนา้ 4/4 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 2.6  หน้า 1/3 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
องค์ประกอบที� 2 การผลิตบัณฑติ 
 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.6 
(ปัจจยั
นําเข้า) 

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 

ข้อค้นพบ 
ศนูย์มีการดําเนินการ  ....................  ข้อ คือ ข้อ  ............................... 
1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนที2เน�นผู
�เรียนเป�นสําคญัทกุหลกัสตูร 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 

ค่าเป้าหมาย …............. 
ประเมนิตนเอง 
 ที2 …………........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที2…………คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ2ากว่าเป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   
 �   สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

 �   บรรลุ 

 � ไม่บรรลุ 

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที2 ……………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที2…………คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ2ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   
�  สูงกวา่เป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

�   บรรลุ 

� ไม่บรรลุ 

 2. ทุกรายวิชาของทุกหลกัสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบ 
การณ�ภาคสนาม (ถ�ามี) ก�อนการเป�ดสอนในแต�ละภาค
การศึกษา ตามที2กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา แห�

งชาต ิ
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  

 3. ทุกหลกัสูตรมีรายวิชาที2ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู�ด�วยตนเอง และการ
ให�ผู�เรียนได�เรียนรู�จากการปฏิบตัิทั �งในและนอกห�องเรียนหรือ
จากการทําวิจยั 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................  

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 2.6  หน้า 2/3 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

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

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

................................................................................................................................................. 
 4. มีการให�ผู�มีประสบการณ�ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน�วย

งานหรือชุมชนภายนอกเข�ามามีส�วนร�วมในกระบวนการเรียนการ
สอนทกุหลกัสตูร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 

  

 5. มีการจดัการเรียนรู�ที2พฒันาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจดัการ

ความรู�เพื2อพฒันาการเรียนการสอน  
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 

  

 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู�เรียนที2มีต�อคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนและสิ2งสนับสนุนการเรียนรู�ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 

โดยผลการประเมินความพงึพอใจแต�ละรายวิชาต�องไม่ ตํ2ากว�า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 2.6  หน้า 3/3 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

................................................................................................................................................. 
 7. มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การสอน 

หรือการประเมินผล การเรียน รู� ทกุรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  

 เสริมจุดแข็ง 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 

 

 จุดที�ควรปรับปรุง 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 

  

 



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 2.7  หน้า 1/3 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
องค์ประกอบที� 2  การผลิตบัณฑติ 
 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.7 
(กระบวนการ) 

ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิการเรียนตามคณุลกัษณะของบณัฑิต  
     
ข้อค้นพบ 
ศนูย์มีการดําเนินการ  ....................  ข้อ คือ ข้อ  ............................... 

1.  มีการสํารวจคณุลกัษณะของบณัฑิตที6พงึประสงค�ตามความต�องการ
ของผู�ใช�บณัฑิตอย�าง น�อยสําหรับทกุหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  
ทกุรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศกึษาของหลกัสตูร
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 

ค่าเป้าหมาย …............. 
ประเมนิตนเอง 
 ที6 …………........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที6…………คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ6ากว่าเป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   
 �   สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

 �   บรรล ุ

 � ไม่บรรลุ 

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที6 ……………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที6…………คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ6ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   
�  สูงกวา่เป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

�   บรรลุ 

� ไม่บรรลุ 

 2.  มีการนําผลจากข�อ 1 มาใช�ในการปรับปรุงหลกัสตูร การจดัการเรียน

การสอน การวัดผล การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที6ส�งเสริม
ทกัษะอาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑิตที6พึงประสงค์ตามความต�องการ

ของผู�ใช�บณัฑิต 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

  
  

 

 3.  มีการส�งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั �งด�านบุคลากร เทคโนโลยี

สารสนเทศ และงบประมาณที6เอื �อต�อการพฒันาคณุลกัษณะของบณัฑิต  
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 2.7  หน้า 2/3 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

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

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

................................................................................................................................................. 
 4.  มีระบบและกลไกการส�งเสริมให�นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บณัฑิตศึกษาเข�าร�วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการในที6ประชุมระหว�างสถาบัน หรือที6ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

  

 5.  มีกิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมให�แก�นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษาที6จดัโดยสถาบนั 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  

 เสริมจุดแข็ง 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

  

 จุดที�ควรปรับปรุง 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 2.7  หน้า 3/3 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

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

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

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



 
หน่วยงานรับตรวจคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 

ตวับ่งชี � 2.8  หน้า 1/2 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
องค์ประกอบที� 2  การผลิตบัณฑติ 
 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.8 
(ผลผลิต) 

 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมที/จดัให้กบันกัศกึษา 
 
ข้อค้นพบ 
ศนูย์มีการดําเนินการ  ...........5.........  ข้อ คือ ข้อ  ...........1 - 5.................... 
1.  มีการกําหนดพฤติกรรมด�านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนกัศึกษาที/ต�

อ้ ง ก า ร 
ส่�งเสริม ไว้�เป็�นลายลกัษณ�อกัษร 
 - มีการกําหนดคุณลกัษณะบณัฑิตตามมาตรฐานหลกัสูตรฯ 

 

ค่าเป้าหมาย …...3.......... 
ประเมนิตนเอง 
 ที/ ……5……........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที/……5……คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ/ากว่าเป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   
 �   สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

 �   บรรลุ 

 � ไม่บรรลุ 

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที/ ………5……..... 
กรรมการประเมิน  
 ที/……5……คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ/ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   
�  สูงกวา่เป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

�   บรรลุ 

� ไม่บรรลุ 

 2.  มีการถ่�ายทอดหรือเผ่ยแพร�พฤติกรรมด้�านคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับนักศึกษาต�อ้งการส�งเสริม ตามข�อ 1 ไปยงัผู�บริหาร คณา

จารย� นกัศกึษาและผู�เกี/ยวข้�องทราบอย่�างทั/วถงึทั �งสถาบนั  
 - มีการถ่ายทอดเผ่ยแพร�พฤตกิรรมด้�านคณุธรรมจริยธรรมสําหรับ
นกัศกึษา ในที/ประชมุคณะฯ Website นิทรรศการ และวารสารคณะฯ  

  
  

 

 3.  มีโครงการหรือกิจกรรมส�งเสริมการพฒันาพฤติกรรมด้�านคุณธรรม
จริยธรรมกําหนดในข�อ 1 โดยระบุตัวบ่�งชี �และเป้�าหมายวัด
ความสําเร็จ 
 - คณะฯ มีแผนกจิกรรมโครงการที/สอดคล้องกบั ด้านคณุธรรมจริยธรรม  

  

 4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นกัศึกษา ตามตวับ�งชี �และเป�าหมายที/กําหนดในข�อ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลเุป้าหมายอย�างน�อ้ยร�อ้ยละ 90 ของ ตวับง่ชี �  
  - รายงานผลโครงการคณุธรมจริยธรรมฯ  

  

 5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที/เกี/ยวกบันกัศึกษาได�รับการยกย�องชมเชย 

ประกาศเกียรติคณุด�านคณุธรรมจริยธรรม โดยหน�วยงานหรือองค�กร

ระดบัชาติ 
 - คณะฯ มีนกัศกึษาได้รับรางวลั ระดบัชาติ 2 รางวลั จากครุสภาฯ 
  

  

 เสริมจุดแข็ง 
- มีการสนบัสนนุให้นกัศกึษาได้รับรางวลัระดบัชาติ  

  

 จุดที�ควรปรับปรุง   



 
หน่วยงานรับตรวจคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 

ตวับ่งชี � 2.8  หน้า 2/2 

 



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 3.1  หน้า 1/3 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
องค์ประกอบที�  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 
(กระบวนการ) 

ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 
 
ข้อค้นพบ 
ศนูย์มีการดําเนินการ  ....................  ข้อ คือ ข้อ  ............................... 

1.  มีการจดับริการให้�คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช�ชีวิตแก

�ศกึษา 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

 
ค่าเป้าหมาย …............. 
ประเมนิตนเอง 
 ที1 …………........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที1…………คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ1ากว่าเป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   
 �   สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 
 �   บรรล ุ
 � ไม่บรรล ุ

 
 
กรรมการประเมิน  
  ที1 ……………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที1…………คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ1ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   
�  สูงกวา่เป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 
�   บรรล ุ
� ไม่บรรล ุ

 2.  มีการจดับริการข้�อมลูข�าวสารที1เป�นประโยชน�ต�อนกัศกึษา

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 3 . มีการจัดกิจกรรมเพื1อพัฒนาประสบการณ�ทางวิชาการและวิชาชีพแก

�นกัศกึษา 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 

  

    



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 3.1  หน้า 2/3 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 
 4. มีการจดับริการข้อมลูข่าวสารที1เป�นประโยชน�ต�อศิษย�เก�า 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 5. มีการจดักิจกรรมเพื1อพฒันาความรู�และประสบการณ�ให�ศิษย�

เก�า 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

  

 6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให�บริการในข�อ 1 - 3 ทุกข�อไม

�ตํ1ากว�า 3.51 จากคะแนน เต็ม 5 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

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

  

 7. มีการนําผลการประเมินคณุภาพของการให�บริการมาใช�เป�นข�

อมลูในการพฒันาการจดับริการที1สนองความต�องการของนกัศกึษา 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

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

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 3.1  หน้า 3/3 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

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

................................................................................................................................................ 
 เสริมจุดแข็ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 จุดที�ควรปรับปรุง 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

  

 



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 3.25  หน้า 1/3 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
องค์ประกอบที�  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.2 

(กระบวนการ) 
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
 
ข้อค้นพบ 
ศนูย์มีการดําเนินการ  ....................  ข้อ คือ ข้อ  ............................... 
1. สถาบนัจดัทําแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาที6ส่งเสริมผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาติทกุด้าน    
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 

ค่าเป้าหมาย …............. 
ประเมนิตนเอง 
 ที6 …………........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที6…………คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ6ากว่าเป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   
 �   สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

 �   บรรลุ 

 � ไม่บรรลุ 

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที6 ……………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที6…………คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ6ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   
�  สูงกวา่เป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

�   บรรลุ 

� ไม่บรรลุ 

 2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคณุภาพการศึกษาแก่นกัศกึษา 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  

  3.มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมที6ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับ
ปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมต่อไปนี �  
 -  กิจกรรมวิชาการที6ส	งเสริมคณุลกัษณะบณัฑิตที6พึงประสงค์ 
 -  กิจกรรมกีฬาหรือการสง่เสริมสขุภาพ 
 -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ6งแวดล้อม 
 -  กิจกรรมเสริมสร	างคณุธรรมและจริยธรรม 
              -  กิจกรรมสง่เสริมศิลปวฒันธรรม 
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 3.25  หน้า 2/3 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

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

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

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

............................................................................................................................................ 
 4. มีการสนบัสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพภายในสถาบนั

และระหว่างสถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  

 5.  สถาบันมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพฒันานกัศกึษา 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  

 6.  สถาบันมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื6อพฒันานกัศกึษา 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  

 เสริมจุดแข็ง 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 3.25  หน้า 3/3 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

.......................................................................................................................................... 
 จุดที�ควรปรับปรุง 

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

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

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

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

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

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

  

 



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 4.1  หน้า 1/3 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
องค์ประกอบที� 4 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.1 
(กระบวนการ) 

ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ข้อค้นพบ 
ศนูย์มีการดําเนินการ  ....................  ข้อ คือ ข้อ  ............................... 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ เพื/อให้บรรลเุป้าหมาย
ตามแผนด้านการวิจยัของสถาบนั และดําเนินการตามระบบที/กําหนด 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 

 

ค่าเป้าหมาย …............. 
ประเมนิตนเอง 
 ที/ …………........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที/…………คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ/ากว่าเป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   
 �   สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

 �   บรรลุ 

 � ไม่บรรลุ 

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที/ ……………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที/…………คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ/ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   
�  สูงกวา่เป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

�   บรรลุ 

� ไม่บรรลุ 

 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์กับการจดัการเรียน
การสอน 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 

  

 3. มีการพฒันาศกัยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจยัแก่อาจารย์ประจําและนกัวิจยั 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 

  

 4. มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพื/อเป็นทนุวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 4.1  หน้า 2/3 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

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

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

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

 5. การสนบัสนุนพนัธกิจด้านการวิจยัและงานสร้างสรรค์ตามอตัลกัษณ์ของ
สถาบนั 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 

  

 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทกุประเด็น 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 

  

 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจด้านการวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ของสถาบนั 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 

  

 8. มีระบบและกลไกเพื/อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื �นฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ/น หรือจากสภาพปัญหาของสงัคม เพื/อตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ/นและสังคม และดําเนินการตามระบบที/กําหนด (เฉพาะกลุ่ม ข 
และ ค 2)  
................................................................................................................................................. 

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 4.1  หน้า 3/3 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

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

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

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

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

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

 เสริมจุดแข็ง 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 

  

 จุดที�ควรปรับปรุง 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 

  

 



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 4.2  หน้า 1/2 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
องค์ประกอบที� 4 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.2 
(กระบวนการ) 

ระบบและกลไกจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ข้อค้นพบ 
ศนูย์มีการดําเนินการ  ....................  ข้อ คือ ข้อ  ............................... 
1. มีระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชมุวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ และมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาต ิ
.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

 

ค่าเป้าหมาย …............. 
ประเมนิตนเอง 
 ที4 …………........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที4…………คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ4ากว่าเป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   
 �   สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

 �   บรรลุ 

 � ไม่บรรลุ 

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที4 ……………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที4…………คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ4ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   
�  สูงกวา่เป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

�   บรรลุ 

� ไม่บรรลุ 

 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วเิคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จาก

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื4อให้เป็นองค์ความรู้ที4คนทั4วไปเข้าใจได้ และ
ดําเนินการตามระบบที4กําหนด 
.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

  

 3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที4ได้จากข้อ 2  สู่สาธารณชนและผู้ เกี4ยวข้อง 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 4.2  หน้า 2/2 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

………………………………………………………………………………. 
 4. มีการนําผลงานงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมี

การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชมุชน 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

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

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

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

  

 5. มีระบบและกลไกเพื4อช่วยในการคุ้ มครองสิทธิ<ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที4นําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที4กําหนด 
.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

  

 เสริมจุดแข็ง 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………….. 

  

 จุดที�ควรปรับปรุง 
. .......................................................................................................... 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
............................................................................................................. 

  

 



 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 

 

ตวับ่งชี � 5.1  หน้า 1/2 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
องค์ประกอบที� 5 การบริการวิชาการแกสังคม  
 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 
(กระบวนการ) 

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
 
ข้อค้นพบ 
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มีการดําเนินการ  .....5....  ข้อ คือ ข้อ  ...1-5...... 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตาม
ระบบที0กําหนด 
    มีแผนบริการวชิาการประจําปีงบประมาณ 2552 – 2556 ที0กําหนด
แนวทางในการดําเนินงานบริการวิชาการของคณะ และกําหนดให้การบริการ
วิชาการแก่สงัคมเป็นภาระงานของอาจารย์ 

 

ค่าเป้าหมาย ..4... ข้อ. 
ประเมนิตนเอง 
 ที0 …5 ข้อ........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที0…5…คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ0ากว่าเป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   
 �   สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

 �  บรรลุ 

 � ไม่บรรลุ 

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที0 …5 ข้อ…………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที0…5…คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ0ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   
�  สูงกวา่เป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

�   บรรลุ 

� ไม่บรรลุ 

 2.  มีการบรูณาการงานบริการทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน 
   มีการบรูณาการงานวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน เช่น โครงการ
สร้างสวนดสุิตสร้างนกัอา่น  บรูณาการกบัการเรียนรายวิชาศาสตร์แห่งการ
อา่น  และวิชาการเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก  โครงการพฒันาสขุภาพจิต
ผู้สงูอาย ุบรูณาการกบัการเรียนการสอนรายวชิาการวดัผลและการทดสอบ
ทางจิต รายวิชาการประยกุต์จติวิทยา  การปรึกษาในองค์การ และรายวชิา
ระเบียบวิธีวิจยัทางจิตวิทยา ฯลฯ 

 ผลประเมิน 
�   ไม่แตกต่าง  SAR 
�   แตกต่าง  SAR  
เพราะ………………… 
………………………………… 

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

 3. มีการบรูณาการงานบริการทางวชิาการแก่สงัคมกบัการวิจยั 
    มีการบรูณาการงานบริการวิชาการแก่สงัคมกบัการวจิยั เช่น งานวจิยัเรื0อง 
การศกึษาสขุภาวะสุขภาพจิตของผู้สงูอาย ุกรณีศกึษาผู้สงูอายคุ่ายบรุฉตัร 
จ.ราชบรีุ บรูณาการกบัโครงการบริการวิชาการสู่ชมุชน คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์  งานวจิยัเรื0อง การพฒันาหลกัสตูรภาษาไทย และ
วฒันธรรมไทยสําหรับคนไทยในต่างประเทศระดบั 1 บรูณาการจากโครงการ
การพฒันาหลกัสตูรภาษาไทย และวฒันธรรมไทยสําหรับคนไทยใน
ต่างประเทศระดบั 1 ฯลฯ 

  

 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบรูณาการงานบริการทางวชิาการแก่
สงัคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั 
    มีการประเมนิผลความสําเร็จของการบรูณาการงานบริการวิชาการแก่
สงัคมกบัการเรียนการสอน 
    วิชาศาสตร์แห่งการอา่น 
    วิชาการเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก 
    วิชาการแปลเชิงวิชาการ ฯลฯ 

  



 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 

 

ตวับ่งชี � 5.1  หน้า 2/2 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบรูณาการงานบริการวิชาการแก่สงัคม
กบังานวิจยั 
        การวจิยั เรื0อง การพฒันาหลกัสตูรภาษาไทย และวฒันธรรมไทยสําหรับ
คนไทยในต่างประเทศระดับ 1 ซึ0งได้นําผลการวิจัยไปใช้ในการจดัการเรียน
การสอน ณ ศูนย์ไทยศึกษา เมืองหนางหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และวดัไทยในสหรัฐอเมริกา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานบริการทางวิชาการ
แก	สงัคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั 
      มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานบริการวิชาการไป
พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมภาษาองักฤษสําหรับเจ้าหน้าที0สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  

 เสริมจุดแข็ง 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

  

 จุดที�ควรปรับปรุง 
  ควรเพิ0มเติมหลกัฐานให้เกณฑ์ข้อที0  4 -5 ให้มีความสอดคล้องกบัเกณฑ์ 

  

 



 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 

 

ตวับ่งชี � 5.2  หน้า 1/2 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
องค์ประกอบที� 5 การบริการวิชาการแกสังคม  

 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.2 
(กระบวนการ) 

กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม 
 
ข้อค้นพบ 
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มีการดําเนินการ  ......5...  ข้อ คือ ข้อ  ....1-5......... 
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ เพื7อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจดุเน้นของสถาบนั  
   มีการสํารวจความต้องการของชมุชน  เพื7อประกอบการกําหนดทิศทางและ
จดัทําโครงการบริการวิชาการรวมทั �งแผนงานรบริการวิชาการของคณะ 

 

ค่าเป้าหมาย ….4.ข้อ........ 
ประเมนิตนเอง 
 ที7 …5 ข้อ........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที7…5……คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ7ากว่าเป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   
 �  สูงกวา่เป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 
 �   บรรล ุ
 � ไม่บรรล ุ

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที7…5…ข้อ..... 
กรรมการประเมิน  
 ที7…5……คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ7ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   
� สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 
�  บรรล ุ
� ไม่บรรล ุ
ผลประเมิน 
�   ไม่แตกต่าง  SAR 
�   แตกต่าง  SAR  
เพราะ………………… 
………………………. 

 2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื7อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชมุชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
   มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกบัหลายภาคส่วน ซึ7งประกอบด้วย 
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ทํา
ความร่วมมือกบักรมทหารช่าง ค่ายบรุฉตัร จงัหวดัราชบุรี   โครงการพฒันา
สขุภาพจิตของผู้สงูอาย ุทําความร่วมมือกบัชมุชนสวนอ้อย และโครงการวิจยั
และพฒันาหลกัสตูรภาษาไทยและวฒันธรรมไทยสําหรับคนไทยใน
ต่างประเทศ ทําความร่วมมือกบัสํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา เพื7อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

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

 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อ
สงัคม 
     มีการประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสงัคม 
เช่น สรุปโครงการบริการวชิาการสู่ชมุชน คณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ โครงการอบรมภาษาองักฤษสําหรับผู้ขายของที7ระลึกย่าน
ตลาดท่าคา และโครงการพฒันาสขุภาพจิตของผู้สงูอาย ุ
 
 

  



 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 

 

ตวับ่งชี � 5.2  หน้า 2/2 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทางวชิาการ 
    มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพฒันาในกิจกรรมโครงการฝึกอบรม
ภาษาองักฤษสําหรับเจ้าหน้าที7สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี
ถดัไป 

  

 5. มีการพฒันาความรู้ที7ได้จากการให้บริการทางวชิาการและถ่ายทอดความรู้
สู่บคุลากรภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  มีการพฒันาความรู้ที7ได้จากการให้บริการวชิาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บคุคลภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยการจดัทําคูมื่อ
ภาษาองักฤษสําหรับผู้ขายของที7ระลกึ  และคู่มือภาษาองักฤษสําหรับผู้ขาย
ของย่านตลาดนํ �า เพื7อเผยแพร่ 

  

 เสริมจุดแข็ง 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
.............................................................................................................. 

  

 จุดที�ควรปรับปรุง 
   ควรเพิ7มเติมเอกสารในข้อที7 4 และ 5 ให้สมบรูณ์และสอดคล้องกบัเกณฑ์ 

  

 



 
หน่วยงานรับตรวจคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 

ตวับ่งชี � 6.1  หน้า 1/1 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
 
องค์ประกอบที� 6 การทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  
 
 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

6.1 
(กระบวน 

การ) 

ระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 
ข้อค้นพบ 
ศนูย์มีการดําเนินการ  ...........6.........  ข้อ คือ ข้อ  ...........1 - 6................... 
1. มีระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม และดําเนินการตาม
ระบบที2กําหนด 
- แผน และนโยบายการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม ของคณะฯ ประจําปีงบประมาณ 
2553 

 

ค่าเป้าหมาย …....4......... 
ประเมนิตนเอง 
 ที2 ………6…........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที2……5……คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ2ากว่าเป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   
 �   สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

 �   บรรลุ 

 � ไม่บรรลุ 

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที2 ……6………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที2……5……คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ2ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   
�  สูงกวา่เป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

�  บรรลุ 

� ไม่บรรลุ 

 2.2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนกัศกึษา 
- สรุปโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม  

  

 3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม
ต่อสาธารณชน  
- มีการเผยแพร่กจิกรรมด้านทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม ทางวารสาร
คณะฯ Website 

  

 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศกึษา 
- สรุปโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

  

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศกึษา 
- มีแผนการปรับปรุงคณุภาพ 

  

 6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวฒันธรรมและมี
ผลงานเป็นที2ยอมรับในระดบัชาติ 
- มีศนูย์การเรียนรู้ที2เป็นที2ยอมรับระดบันานาชาติ 

  

 เสริมจุดแข็ง 
- มีศนูย์การเรียนรู้ที2เป็นที2ยอมรับระดบันานาชาติ และดําเนินการอย่างต่อเนื2อง 

  

 จุดที�ควรปรับปรุง   

 



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 7.1  หน้า 1/3 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
 
องค์ประกอบที� 7 : การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.1 

(กระบวน 
การ) 

ภาวะผู้ นําของสภาสถาบนัและผู้บริหารทกุระดบัของสถาบนั 
 
 ข้อค้นพบ 
ศนูย์มีการดําเนินการ  ....................  ข้อ คือ ข้อ  ............................... 
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที1ตามที1กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลกัเกณฑ์ที1กําหนดล่วงหน้า 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 

ค่าเป้าหมาย …............. 
ประเมนิตนเอง 
 ที1 …………........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที1…………คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ1ากว่าเป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   
 �   สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

 �   บรรลุ 

 � ไม่บรรลุ 

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที1 ……………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที1…………คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ1ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   
�  สูงกวา่เป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

�   บรรลุ 

� ไม่บรรลุ 

 2.  ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอด
ไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนํา
ข้อมลูสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตัิงานและพฒันาสถาบนั 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  

 3.  ผู้ บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที1
มอบหมาย รวมทั �งสามารถสื1อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบนัไป
ยงับคุลากรในสถาบนั 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 7.1  หน้า 2/3 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 

 4. ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรในสถาบนัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ให้
อํานาจในการตดัสินใจแก่บคุลากรตามความเหมาะสม 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  

 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ ร่วมงาน เพื1อให้สามารถ
ทํางานบรรลุวตัถปุระสงค์ของสถาบนัเต็มตามศกัยภาพ 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  

 6. ผู้ บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
สถาบนัและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  

 7. สภาสถาบนัประเมินผลการบริหารงานของสถาบนัและผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 
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ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

................................................................................................................................................. 
 เสริมจุดแข็ง 

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

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

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

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

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

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

  

 จุดที�ควรปรับปรุง 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  

 



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 7.2  หน้า 1/3 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
 
องค์ประกอบที� 7 : การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.2 

(กระบวน 
การ) 

การพฒันาสถาบนัสูส่ถาบนัเรียนรู้ 
 
ข้อค้นพบ 
ศนูย์มีการดําเนินการ  ....................  ข้อ คือ ข้อ  ............................... 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที2
สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของสถาบนัอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบณัฑิตและด้านการวจิยั 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 

ค่าเป้าหมาย …............. 
ประเมนิตนเอง 
 ที2 …………........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที2…………คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ2ากว่าเป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   
 �   สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

 �   บรรลุ 

 � ไม่บรรลุ 

 

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที2 ……………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที2…………คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ2ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   
�  สูงกวา่เป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

�   บรรลุ 

� ไม่บรรลุ 

 2. กําหนดบคุลากรกลุ่มเป้าหมายที2จะพฒันาความรู้และทกัษะด้านการผลิต
บณัฑิตและด้านการวิจยัอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที2กําหนดใน ข้อ 1  
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 

  

 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี2 ยนเ รียน รู้จากความ รู้  ทักษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื2อค้นหาแนวปฏิบตัิที2ดีตามประเด็น
ความรู้ที2กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บคุลากรกลุ่มเป้าหมายที2กําหนด 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 
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ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

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

 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที2กําหนดในข้อ 1 ทั �งที2มีอยู่ในตวั
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื2นๆ ที2เป็นแนวปฏิบตัิที2ดีมาพฒันาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Explicit Knowledge) 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 

  

 5. มีการนําความรู้ที2ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบนัหรือปี
การศกึษาที2ผ่านมา ที2เป็นลายลกัษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที2เป็นแนว
ปฏิบตัิที2ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 

  

 เสริมจุดแข็ง 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 

  

 จุดที�ควรปรับปรุง 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 
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หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 

 

ตวับ่งชี � 7.3  หน้า 1/2 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
 
องค์ประกอบที� 7 : การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.3 

(กระบวน 
การ) 

ระบบสารสนเทศเพื"อการบริหารและการตดัสินใจ 
 
ข้อค้นพบ 
ศนูย์มีการดําเนินการ  ....................  ข้อ คือ ข้อ  ............................... 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
.................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 

ค่าเป้าหมาย …............. 
ประเมนิตนเอง 
 ที" …………........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที"…………คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ"ากว่าเป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   
 �   สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

 �   บรรลุ 

 � ไม่บรรลุ 

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที" ……………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที"…………คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ"ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   
�  สูงกวา่เป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

�   บรรลุ 

� ไม่บรรลุ 

 2. มีระบบสารสนเทศเพื"อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบนั โดยอย่างน้อยต้องครอบคลมุการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การ
บริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกัน

คณุภาพ 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

  

 3. มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 
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ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

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

 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

  

 5. มีการส่งข้อมลูผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที"เกี"ยวข้อง
ตามที"กําหนด 
.................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

  

 เสริมจุดแข็ง 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

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

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

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

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

  

 จุดที�ควรปรับปรุง 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

  

 



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 
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ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
 
องค์ประกอบที� 7 : การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.4 

(กระบวน 
การ) 

ระบบบริหารความเสี!ยง 
 
ข้อค้นพบ 
ศนูย์มีการดําเนินการ  ....................  ข้อ คือ ข้อ  ............................... 
1.  มีการแต่งตั �งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี!ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที!รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบนัร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน  
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

 

ค่าเป้าหมาย …............. 
ประเมนิตนเอง 
 ที! …………........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที!…………คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ!ากว่าเป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   
 �   สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

 �   บรรลุ 

 � ไม่บรรลุ 

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที! ……………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที!…………คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ!ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   
�  สูงกวา่เป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

�   บรรลุ 

� ไม่บรรลุ 

 2.  มีการวเิคราะห์และระบคุวามเสี!ยง และปัจจัยที!ก่อให้เกิดความเสี!ยงอย่าง
น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบนั จากตวัอย่างต่อไปนี � 

- ความเสี!ยงด้านทรัพยากร (การเ งิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที!)   

- ความเสี!ยงด้านยทุธศาสตร์  หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 
- ความเสี!ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 
- ความเสี!ยงด้านการปฏิบตัิงาน เช่น ความเสี!ยงของกระบวนการ

บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกัน
คณุภาพ 

- ความเสี!ยงด้านบุคลากรและความเสี!ยงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบคุลากร     

- ความเสี!ยงจากเหตกุารณ์ภายนอก 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 
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ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี!ยงและจัดลําดับความ
เสี!ยงที!ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2   
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

  

 4.  มีการจดัทําแผนบริหารความเสี!ยงที!มีระดบัความเสี!ยงสูง และดําเนินการ
ตามแผน   
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

  

 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
สภาสถาบนัเพื!อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

  

 6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี!ยงในรอบปีถดัไป   
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 
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ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 เสริมจุดแข็ง 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

  

 จุดที�ควรปรับปรุง 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

  

 



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 
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ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี �  
 
องค์ประกอบที� 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

9.1 

(กระบวน 
การ) 

ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 
 
ข้อค้นพบ 
ศนูย์มีการดําเนินการ  ....................  ข้อ คือ ข้อ  ............................... 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที3เหมาะสม และ
สอดคล้องกับพนัธกิจและพฒันาการของสถาบนั ตั �งแต่ระดับภาควิชา หรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที3กําหนด 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 

ค่าเป้าหมาย …............. 
ประเมนิตนเอง 
 ที3 …………........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที3…………คะแนน 
ผลดาํเนินการ  
 �  ตํ3ากว่าเป้าหมาย    
 �  เท่ากบัเป้าหมาย   
 �   สงูกว่าเป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

 �   บรรลุ 

 � ไม่บรรลุ 

  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที3 ……………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที3…………คะแนน 
  ผลดาํเนินการ  
�  ตํ3ากว่าเป้าหมาย    
�  เท่ากบัเป้าหมาย   
�  สูงกวา่เป้าหมาย 
การบรรลุเป้าหมาย 

�   บรรลุ 

� ไม่บรรลุ 

 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื3องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบนั 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  

 3.  มีการกําหนดตวับง่ชี �เพิ3มเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 
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ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

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

 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที3ครบถ้วน 
ประกอบด้วย1)การควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 2)
การจัดทํารายงานประจําปีที3เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา
สถาบนัและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 
Online และใน 3)การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาของสถาบนั 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 

  

 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี �ตามแผนกลยุทธ์ทุก
ตวับง่ชี � 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 

  

 6. มีระบบสารสนเทศที3ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั �ง 9 องค์ประกอบคณุภาพ 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  

 7. มีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนกัศกึษา ผู้ใช้บณัฑิตและผู้ใช้บริการตามพนัธของสถาบนั 
.................................................................................................................................................

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 
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ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

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

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

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

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

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

 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี3ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบนัและมีกิจกรรมร่วมกนั 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 

  

 9. มีแนวปฏิบัติที3 ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที3
หน่วยงานพฒันาขึ �น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื3นนําไปใช้ประโยชน์ 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 

  

 เสริมจุกแข็ง 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

  

 จุดที�ควรปรับปรุง 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

  



 
หน่วยงานรับตรวจ........................................................................................... 
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ตัวบ่งชี � 
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที�พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี � 
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

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

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

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

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


