
๑ 
 

บทที่ ๑ 

บทนํา 

๑.๑ ประวัติความเป�นมาของหน�วยวิทยบริการ 

 หน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดตาก เดิมมีฐานะ
เป"นโครงการขยายห&องเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ�  (ป.บส.) ต้ังอยู�ที่วัดโคกพลู ตําบล
หนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก ตามมติของสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕48  เป9ดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ� มีพระสังฆาธิการ และครูสอนพระปริยัติธรรม  เข&ารับการศึกษา  
จํานวน 34 รูป   
 พ.ศ. ๒๕49  เน่ืองจากวัดโคกพลู   มีโครงการในการขยายโอกาสทางการศึกษา  จึงได&ดําเนินการจัดการศึกษา
โรงเรียนการกุศล  มีผลทําให&อาคารสถานที่ไม�เพียงพอ คณะสงฆ�จังหวัดตากจึงมีมติเห็นชอบให&มาดําเนินการจัด
การศึกษา ณ วัดท�านา  ตําบลหนองบัวใต&  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 
 พ.ศ. ๒๕๕0  คณะกรรมการกํากับนโยบายและแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕0 เมื่อวันที่  7  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการเป9ดหน�วยวิทยบริการ ณ 
วัดท�านา ตําบลหนองบัวใต& อําเภอเมือง จังหวัดตาก เป9ดสอนหลักสูตร  พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ปHการศึกษา  ๒๕๕0  โดยมีนิสิตเข&ารับการศึกษา จํานวน 4๒  รูป 
 พ.ศ. ๒๕51  สภามหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕51   
เมื่อวันที่ 27  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕51 ที่ประชุมมีมติให&เป9ดหน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช ณ วัดท�านา ตําบล
หนองบัวใต& อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

พ.ศ. ๒๕๕๑   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง เป9ดหน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ�
พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดท�านา ตําบลหนองบัวใต&        อําเภอเมือง จังหวัดตาก ณ 
วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พ.ศ. ๒๕52  สภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕52  
เมื่อวันที่  26  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕52 ที่ประชุมมีมติให&เป9ดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร� วิชาเอก
การบริหารรัฐกิจ ปHการศึกษา 2552 

พ.ศ. ๒๕๕2  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศเรื่อง อนุมัติเป9ดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร�
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร� วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ�)  ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 

พ.ศ. ๒๕๕๒  วันที่ ๕ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบพิธีเป9ดหน�วยวิทยบริการอย�างเป"นทางการ  โดยมีพระ
ธรรมโกศาจารย� อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป"นประธานในพิธีและกําหนดให&วันที่ 5 
กุมภาพันธ� ของทุกปHเป"นวันครบรอบวันเป9ดหน�วยวิทยบริการ 

๑.๒ ปรัชญา  วิสัยทัศน"  และพันธกิจ 

ปรัชญาหน�วยวิทยบริการ 
  “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร�สมัยใหม� พัฒนาจิตใจและสังคม” 

ปณิธานหน�วยวิทยบริการ 
  “ศึกษาพระไตรป9ฎกและวิชาช้ันสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ�” 

 
 



๒ 
 

วิสัยทัศน"หน�วยวิทยบริการ 
“มุ�งพัฒนาหน�วยวิทยบริการให&เป"นศูนย�กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาและปรัชญา  โดยจัดการศึกษา

พัฒนาองค�ความรู& บูรณาการกับศาสตร�สมัยใหม�เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมให&มีคุณภาพอย�างยั่งยืน” 

 พันธกิจหน�วยวิทยบริการ 
หน�วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ�งปฏิบัติ

ภารกิจหลักที่สําคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได&มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะของการนําความรู&ทางด&านพระพุทธศาสนาและปรัชญา บูรณาการกับศาสตร�สมัยใหม� ให&เกิดเป"นองค�
ความรู&ที่นําไปสู�การพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีพันธกิจที่สําคัญ ๕ ด&าน ดังน้ี 

๑) มุ�งเน&นการผลิตบัณฑิตให&มีความรอบรู&ด&าน คุณธรรมจริยธรรม มีมนุษย�สัมพันธ� และความ
รับผิดชอบ รวมทั้งการคิดเชิงวิเคราะห�อย�างมีเหตุผล เพื่อให&สามารถปฏิบัติงานได&อย�างมีประสิทธิภาพ  

๒) มุ�งส�งเสริมการศึกษา ค&นคว&าวิจัยด&านพระพุทธศาสนาและปรัชญา  เพื่อสร&างองค�ความรู&ใหม�ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย� สังคมและส่ิงแวดล&อม รวมทั้งสร&างเครือข�ายร�วมกับองค�กรและสถาบันต�างๆ เพื่อสร&าง
บุคลากรทางการวิจัยให&เป"นมาตรฐานสากล 

๓) มุ�งเน&นบริการวิชาการด&านพระพุทธศาสนาและปรัชญาแบบสหวิทยาการ  รวมทั้งส�งเสริมการ
เรียนรู&และให&ความร�วมมืออันดีกับสังคม 

๔) มุ�งส�งเสริมการศึกษาและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการมีส�วนร�วมในการดํารงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการอยู�ร�วมกันอย�างมีเอกลักษณ�และศักดิ์ศรี เพื่อเป"นการสร&างวัฒนธรรม 
ค�านิยมที่พึงประสงค�ให&เกิดข้ึนแก�บุคคล องค�กรและสังคม   

๕) ปรับปรุงโครงสร&างองค�กร กฎระเบียบ และการบริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให&เกิด
การเปล่ียนแปลงที่ทันสมัย โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย�างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 
โครงสร*างองค"กร 
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๑.๓ โครงสร*างการบริหารงานหน�วยวิทยบริการฯ จังหวัดตาก 
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๔ 
 

๑.๔  คณะกรรมการบริหารหน�วยวิทยบริการ 

 ๑.  พระศรีรัตนมุนี   ประธานกรรมการ 
 ๒.  พระมหาธีรเดช  ธีรวฑฺฒโน  กรรมการ 
 ๓.  นายดอนล�าร�  เสนา   กรรมการ 
 ๔.  นายอํานาจ  ทาป9น   กรรมการ 
 ๕.  พระวิจิตรพิพัฒโนดม   กรรมการผู&ทรงคุณวุฒิ 
 ๖.  พระครูโกวิทบุญเขต   กรรมการผู&ทรงคุณวุฒิ 
 ๗.  นายอุดร  ตันติสุนทร   กรรมการผู&ทรงคุณวุฒิ 
 ๘.  นายจักนรินทร�  เหลืองอ�อน  กรรมการและเลขานุการ  
 

๑.๕ หลักสูตรและจํานวนนิสิต 
๑  ระดับประกาศนียบตัรเป1ดสอน ๑ หลักสูตร  

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบรหิารกิจการคณะสงฆ� (ป.บส.) 
๒  ระดับปริญญาตรี  เป1ดสอน ๒ คณะ  คือ คณะสังคมศาสตร" และ คณะครุศาสตร"  

  คณะสังคมศาสตร"  มี ๓ สาขา 
๑.  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

  ๒.  สาขาวิชารัฐศาสตร�  วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ 
  ๓.  สาขาวิชารัฐศาสตร�  วิชาเอกรัฐประศาสนาศาสตร� (เป9ดปHการศึกษา ๒๕๕๕) 
  คณะครุศาสตร"  มี ๑ สาขา 

๑. สาขาวิชา การสอนภาษาไทย (เป9ดปHการศึกษา ๒๕๕๕) 
ป[จจุบันหน�วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช จังหวัดตาก มีจํานวนนิสิต ดังต�อไปนี้ 
 

คณะ สาขาวิชา 
สถานะ
นิสิต 

ป5การศึกษา ๒๕๕๕ 
ป5 ๑ ป5 ๒ ป5 ๓ ป5 ๔ รวม 

สังคมศาสตร� 
การบริหารรัฐกิจ 

บรรพชิต ๑๑ ๕ ๙  ๒๕ 
คฤหัสถ� ๗๔ ๕๖ ๔๐ ๔๒ ๒๑๒ 

การจัดการเชิงพุทธ บรรพชิต ๕ ๖ ๗  ๑๘ 
ป.บส. บรรพชิต ๑๐    ๑๐ 

รวมทั้งส้ิน ๒๖๕ 

 
  



๕ 
 

๑.๖ อาจารย"และบุคลากร 
  ก. อาจารย�ประจํา  จํานวน  ๘ รูป/คน 
  ข. อาจารย�ประจําอัตราจ&าง จํานวน  ๗ รูป/คน 
  ค. เจ&าหน&าที่ /ลูกจ&าง   จํานวน  ๖ รูป/คน 
   รวม      ๒๑  รูป/คน 

๑.๗ ข*อมูลพื้นฐานเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที ่
งบประมาณ 

  ����� "$���������( 
  ๑.  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๒.  ค�าธรรมเนียมการศึกษา 
  ๓.  การบริการวิชาการ 
  ๔.  เงินอุดหนุนจากวัดท�านา 
  ๕.  การจัดโครงการระดมทุนประเภทต�าง ๆ 
  ๖.  การบริจาคทั่วไป 
ค�าใช*จ�ายในการดําเนินงานในแต�ละป5งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

ที ่ หมวด ป5งบประมาณ 2554 
1 หมวดเงินเดือนและค�าจ&างประจํา 895,360.00 
2 หมวดค�าตอบแทน 810,900.00 
3 หมวดค�าใช&สอย 82,282.00 
4 หมวดวัสดุ 304,710.00 
5 หมวดค�าสาธารณูปโภค 83,536.00 
6 หมวดครุภัณฑ� 80,400.00 
7 หมวดอุดหนุนโครงการ 380,550.00 
8 หมวดรายจ�ายอ่ืนๆ 34,319.00 

รวมจํานวนเงิน(สองล&านหกแสนเจ็ดหม่ืนสองพันห&าสิบเจ็ดบาทถ&วน) 2,672,057.00 
  



๖ 
 

1.7.1 สถานที่และอุปกรณ"การสอน 
สถานที่  
หน�วยวิทยบริการฯ จังหวัดตากเป"นอาคาร  ๒ ชั้น ยาวประมาณ ๗๐ เมตร มีห&องทั้งหมด ๒๐ ห&อง 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนห*องเรียน พื้นที่ในการใช*สอย หมายเหต ุ
๑ หน�วยวิทยบริการ วิทยาลัย

สงฆ�พุทธชินราช  วัดท�านา 
ตําบลหนองบัวใต&  อําเภอ
เมือง  จังหวัดตาก  ๖๓๐๐๐ 

 
7 

 
8 x 10 

มีโครงการสร&าง
อาคารเรียน ๔ 

ช้ัน 

๒ ห&องเรียน 7 8 x 10 
๓ ห&องทํางาน 1 8 x 10 
๔ ห&องเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ 8 x 10 

๕ ห&องเรียนรวม ๑ 8 x 10 
๖ ห&องสมุด ๑ 8 x 10 
๗ ห&องประจําสาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย 
๑ 8 x 10 

๘ ห&องประจําสาขาการจดัการเชิง
พุทธ/ รัฐศาสตร� 

๑ 8 x 10 

๙ ห&องพักอาจารย�พิเศษ ๑ 8 x 10 
 

๑.7.๒  เทคโนโลยีที่ใช*ในสาํนักงานและสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ"การสอน 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน / เคร่ือง 
๑ เครื่องฉายข&ามศีรษะ (Over Head) 10 

๒ เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กประจําห&องเรียน 10 
๓ เครื่อง Projector 10 
๔ เครื่องคอมพิวเตอร�ให&บริการสืบค&นข&อมูล ๓๑ 
๕ เครื่องปรับอากาศ ๗ 

 
  



๗ 
 

๑.๘  เอกลักษณ"หรือวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

นวลักษณ์นิสิต มจร 
M A H A C H U L A 

 
M  MORALITY  มีปฏิปทาน�าเล่ือมใส 
A  AWARENESS  รู&เท�าทันความเปล่ียนแปลงทางสังคม 
H  HELPFULNESS  มีศรัทธา อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
A  ABILITY  มีความสามารถในการแก&ป[ญหา 
C  CURIOSITY  มีความใฝnรู&ใฝnคิด 
H  HOSPITALITY  มีนํ้าใจเสียสละเพื่อส�วนรวม 
U  UNIVERSITY  มีโลกทัศน�กว&างไกล 
L  LEADERSHIP  มีความเป"นผู&นําด&านจิตใจและป[ญญา 
A  ASPIRATION  มีความมุ�งมั่นพัฒนาตนให&เพียบพร&อมด&วยคุณธรรมและจริยธรรม  

 
 
 
๑.๙ ผลการปรับปรุง   ยังไม�เคยผ�านการประเมิน 
  



๘ 
 

 
บทที่ ๒ ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 

องค"ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค" และแผนการดําเนินการ 
 

ตัวบ�งช้ีที่ ๑.๑   กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ�งชี้   กระบวนการ 
ช�วงเวลาข*อมูล    ปHการศึกษา 

 
เกณฑ"การประเมินงาน การดําเนินการ เอกสาร/หลักฐาน 

1. มีการจัดทําแผนท่ีมีการสอดคล&อง
กับนโยบายของสภามหาลัย โดยการมี
ส�วนร�วมของบุคคลากรในมหาวิทาลัย
และได&รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยโดยเป"นแผนท่ีเช่ือมโยง
กับปรัชญา หรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล&องกับจุดเน&นของกลุ�ม
สถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
๑๕ ปH ฉบับท่ี ๒(2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับท่ี ๑๐(๒๕๕๑-๒๕๕๔)  

๑.มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารหน�วย
วิทยบริการเพื่อช้ีทิศทางในการทําแผนพัฒนา 
๒. มีการทําแผนพัฒนาท่ีสอดคล&องกับพันธกิจ 
ปรัชญา ปณิธาน  และวัตถุประสงค� ของ
มหาวิทยาลัย 
๓. ต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาหน�วย
วิทยบริการ และมีการประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อจัดทําแผน 
๔. วิเคราะห�จดุแข็ง จดุอ�อน โอกาสและภัย
คุกคาม (SWOT) เพื่อกําหนดกลยทุธ�โดย
ครอบคลุมทุกภารกิจ 

๑.รายงานการประชุมการคณะกรรมการ
บริหารหน�วยวิทยบริการเพ่ือช้ีทิศทางของ
แผนพัฒนาหน�วยวิทยบริการ 
๒ แผนพัฒนาหน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ
พุทธชินราช ระยะท่ี ๕ 
๓.๑ คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการจดัทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
๓.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนา 
๔. ผลการวิเคราะห� SWOT 

๒. มีการถ�ายทอดแผนพัฒนาระดับ
มหาวิทยาลัยไปสู�ส�วนงานภายใน 

มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปH 

 สรุปรายงานการประชุมการจัดทําแผน 

๓. มีกระบวนการแปลงแผนพัฒนาเป"น
แผนปฏิบัติการประจําปH ครบ ๔ พันธ
กิจ คือ ด&านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปH 
๒. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปH 

แผนปฏิบัติการประจําปH 255๔ 

๔. มีตัวบ�งช้ีของแผนพัฒนาแผนปฏิบัติ
การประจําปH และค�าเปsาหมายของแต�
ละตัวบ�งช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติงานประจําปH 
 

 จัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การท้ัง ๔  
พันธกิจ เพ่ือกําหนดแนวทางและระยะเวลาใน
การดําเนินงาน 

๑ แผนการปฏิบัติการประจําปH 255๔ 
๒ ปฏิทินการดําเนินงาน 

๕. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปHครบท้ัง ๔ พันธกิจ 

ประชุมผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปH ครบท้ัง ๔ พันธกิจ 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

๖. มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ�งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปH
อย�างน&อย ๒ ครั้งและรายงานผลต�อ
ผู&บริหารเพื่อพิจารณา 

มีการประชุมประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

สรุปวาระการประชุมการประเมินแผนงาน 



๙ 
 
๗. มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ�งช้ีของแผนอย�างน&อยปHละ ๑ ครั้ง 
และรายงานต�อผู&บริหารและสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

มีการประชุมประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

๘. มีการนําผลการพิจารณา ข&อคิดเห็น 
และข&อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ไปปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
การประจําปH 
 

มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 

เกณฑ"การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ  

๑ ข&อ 
มีการดําเนินการ 

๒หรือ ๓ ข&อ 
มีการดําเนินการ 

๔หรือ ๕ ข&อ 
มีการดําเนินการ 
๖ หรือ ๗ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๘ ข&อ 

 
การประเมินตัวเอง 

เปsาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตัวเอง การบรรลุเปsาหมาย 

5 ๕ ๓ บรรลุ 
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ตัวบ�งช้ีที่  ๒.๑    ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ�งชี้  กระบวนการ 
ช�วงเวลาข*อมูล    ปHการศึกษา 
 

เกณฑ"การประเมิน การดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

๑. มีระบบและกลไกการเป9ดหลักสูตรใหม�และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการปฏิบัติที่กําหนด
โดยคณะกรรมการอุดมศึกษาและดําเนินตาม
ระบบท่ีกําหนด 
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๑๐ 
 
๒. มีระบบกลไกการป9ดหลักสูตรตามแนว
ทางการปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและดําเนินตามระบบท่ีกําหนด 
 

๑. มีการประชุมเพื่อพิจารณาแต�งตั้งคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตท่ีมีต�อหลักสูตร 
๓. มีการแต�งตั้งอาจารย�ประจําหลักสูตรได&มี
การจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรทุก
รายวิชา 
 

๑. รายงานการประชุมเพื่อพิจารณา
แต�งตั้งคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
๒. สรุปรายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของนิสิตท่ีมีต�อหลักสูตร 
๓. คําส่ังแต�งต้ังอาจารย�ประจํา
หลักสูตร 
๔. แผนจัดการเรียนการสอน 
๕. เอกสารประกอบการสอน 
๖. ประมวนผลการสอนทุกรายวิชา 
๗. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตติอาจารย�ผู&บรรยายปH
การศึกษา ๒๕๕๔ 
๘. คําส่ังแต�งต้ังคณะกรรมการจดั
ตารางการเรียนการสอน 
๙. บัญชีรายช่ือ อาจารย�ประจํารายวิชา 
๑๐. หนังสืออาจารย�บรรยายพิเศษ 
 

๓. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินไปตามเกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

๑. มีการแต�งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร 
๒. มีการแต�งตั้งคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตร 

๑. คําส่ังแต�งต้ังคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตร 
๒. คําส่ังแต�งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร 

๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให&
มีการดําเนินตามข&อ ๑ ข&อ ๒ และข&อ ๓ 
ข&างต&นตลอดท่ีจัดการศึกษา 

๑. มีการแต�งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร 
๒. มีการแต�งตั้งคณะกรรมการบรหิารหลัว
สูตร 
๒. แต�งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับให&มีการดําเนินการเรียนการสอนให&
เป"นไปตามหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติและได&รับ
การรับรองทุกหลักสูตร 
 

๑. คําส่ังแต�งต้ังคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตร 
๒. คําส่ังแต�งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร 

๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให&
มีการดําเนินการได&ครบถ&วนท้ัง ๑ ข&อ ๒ และ
ข&อ ๓ ข&างต&นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมี
การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรคามผลการปะ
เมินในข&อ ๔  

๑. มีการแต�งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร 
๒. มีการแต�งตั้งคณะกรรมการบรหิารหลัว
สูตร 
๓. มีการแต�งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับให&มีการดําเนินการเรียนการ
สอนให&เป"นไปตามหลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ
และได&รับการรับรองทุกหลักสูตร 

๑. คําส่ังแต�งต้ังคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตร 
๒. คําส่ังแต�งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร 
๓. คําส่ังแต�งต้ังคณะกรรมการควบคุม
และดูแลหลักสูตร 

๖. มีความร�วมมือในการพัฒนาและการบรหิาร
หลักสูตรระหว�างมหาวิทยาลัยของจํานวน
หลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

  

 



๑๑ 
 

เกณฑ"การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ  

๑ ข&อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข&อ 
มีการดําเนินการ 

๓ ข&อ 
มีการดําเนินการ 

๔หรือ ๕ข&อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข&อ 

 
การประเมินตัวเอง 
 

เป^าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตัวเอง การบรรลุเป^าหมาย 

* * * ����� 
 

ตัวบ�งช้ีที่ ๒.๒      อาจารย�ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ�งชี้   ป[จจัยนําเข&า 
ช�วงเวลาข*อมูล     ปHการศึกษา 
 

เกณฑ"การประเมิน การดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

๑. คํานวณค�าร&อยละของอาจารย�
ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

๑. หน�วยวิทยบริการมีจาํนวนอาจารย�ประจํา
รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน  ๑๕ รูป/คน 
โดยมีอาจารย�ที่มีวุฒิปริญญาตรีจํานวน......วุฒิ
ปริญญาโทจํานวน  ๑๔ รูป/คน วุฒิปรญิญาเอก
จํานวน ๑ คน  
คํานวณตามสูตรท่ี ๑ 

๑. ข&อมูลอาจารย� 
 

 

แนวทางที่ ๑  
๑. คํานวณร&อยละของอาจารย�ประจําที่มีตําแหน�งทางวิชาการ 

 
 
 
                                     = 
 
 
  

๒. แปลงค�าร&อยละของอาจารย�ประจําที่ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ที่ได&ในข&อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
ให&คะแนนเต็ม ๕ = ร&อยละ ๖๐ 

 
  

ร&อยละของอาจารย�ประจําท่ี
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

    อาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
             X ๑๐๐ 
       จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด 



๑๒ 
 

คะแนนที่ได*  =  
 
 
 
 
                 1  x  100                                    100 
 ๑ =     =        =  6.67 
                                   15                      15 

 
 6.67  X   5 
              60           =       0. 5 
 
 
ตัวบ�งช้ีที่  ๒.๕      ห&องสมุด อุปกรณ�การศึกษา และสภาพแวดล&อมการเรียนรู& 
ชนิดของตัวบ�งชี้   ป[จจัยนําเข&า 
ช�วงเวลาข*อมูล     ปHการศึกษา 
 

เกณฑ"การประเมิน การดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

๑. มีการจัดการหรือบริการเพ่ือให&นิสิตมี
เครื่องคอมพิวเตอร�ใช&ในอัตราท่ีสูงกว�า ๘ 
FTES  ต�อเครื่อง 
 

หน�วยวิทยบริการๆ ได&มีการจัดบรกิาร
คอมพิวเตอร�ให&แก�นิสิตเพื่อให&นิสิตมีเครื่อง
คอมพิวเตอร�ใช&ในอัตราท่ีสูงกว�า ๘ FTES  ต�อ
เครื่อง 

บันทึกการเข&าให&ห&องคอมพิวเตอร� 

๒. มีบริการห&องสมุดและแหล�งเรยีนรู&อ่ืนๆ
ผ�านระบบเครื่องข�ายคอมพิวเตอร�และมี
การฝxกอบรมการใช&งานแก�นิสิตทุกปH
การศึกษา 
 

หน�วยวิทยบริการๆ ได&มีการจัดบรกิาร
ห&องสมุดแหล�งเรียนรู&อ่ืนๆผ�านระบบเครื่อง
ข�ายคอมพิวเตอร�และมีการฝxกอบรมการใช&
งานแก�นิสิตทุกปHการศึกษา 
 

๑. บันทึกการเข&าใช&ห&องคอมพิวเตอร� 
๒. บันทึกการเข&าใช&ให&สมุด 

๓. มีการบริการด&านกายภาพท่ีเหมาะสม
ต�อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นิสิต อย�างน&อยในด&านห&องเรยีน 
ห&องปฏิบัติการ อุปกรณ�การศึกษาและ
จุดเช่ือมต�ออินเตอร�เน็ตในระบบไร&สาย 
 

หน�วยวิทยบริการๆ ได&มีการบริการด&าน
กายภาพเหมาะสมต�อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานิสิต อย�างน&อยในด&าน
ห&องเรียน ห&องปฏิบัติการ อุปกรณ�การศึกษา
และจุดเช่ือมต�ออินเตอร�เน็ตในระบบไร&สาย 
 

๑. เอกสารบันทึกการใช&สถานท่ีใน
การจัดการเรยีนการสอน 
๒. บันทึกการเข&าใช&ห&องคอมพิวเตอร� 
๓. บันทึกการเข&าใช&ให&สมุด 

๔. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเป"น
อ่ืนๆ อย�างน&อยในด&านงานทะเบียนนิสิต
ผ�านระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร� การ
บริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือบริการด&านอาหารและสนาม
กีฬา 
 

หน�วยวิทยบริการๆ ได&มีการบริการด&านงาน
ทะเบียนนิสิตผ�านระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร� 
การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือบริการด&านอาหารและสนามกีฬา 
 

๑. เอกสารการลงทะเบียนเรียน 
๒. เอกสารงานประชาสัมพันธ�ในด&าน
ต�างๆ 

   ร&อยละของอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
                    X ๕ 

๖๐ 



๑๓ 
 

๕. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย�างน&อยในเรื่องประปา ไฟฟsา 
ระบบกําจดัของเสีย รวมท้ังระบบและ
อุปกรณ�ปsองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต�างๆ โดยเป"นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข&อง 
 

หน�วยวิทบริการ มรีะบบสาธารณปูโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อย�างน&อยในเรื่องประปา 
ไฟฟsา ระบบกําจดัของเสีย รวมท้ังระบบและ
อุปกรณ�ปsองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต�างๆ 
โดยเป"นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข&อง 

๑. เอกสารการจัดช้ือหรือจัดหาใน
เรื่องประปา ไฟฟsา ระบบกําจดัของ
เสีย รวมท้ังระบบและอุปกรณ�ปsองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต�างๆ โดย
เป"นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข&อง 
 

๖. มีผลการประเมินคณุภาพของบริการใน
ข&อ ๒-๕ ทุกข&อไม�ต่ํากว�า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเตม็ ๕ 
 

หน�วยวิทบริการๆ ได&มีการประเมนิคุณภาพ
ของบริการในข&อ ๒-๕ ทุกข&อไม�ต่าํกว�า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเตม็ ๕ 

ผลการประเมินคณุภาพของบริการใน
ข&อ ๒-๕  

๗. มีการนําผลประเมินคุณภาพในข&อท่ี ๖ 
มาใช&เป"นข&อมูลในการพฒันาการจดับริการ
ด&านกายภาพท่ีสนองต�อความต&องการของ
ผู&รับบริการ 
 

หน�วยวิทบริการๆได&มีการนําผลประเมิน
คุณภาพของบริการในข&อ ๒-๕ มาพัฒนาการ
จัดบริการด&านกายภาพท่ีสนองต�อความ
ต&องการของผู&รับบริการ 

รายงานการประชุมประจําเดือน 

 

เกณฑ"การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ  
๑ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๒หรือ ๓ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๔หรือ ๕ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๖ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๗ ข&อ 

การประเมินตัวเอง 
เป^าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตัวเอง การบรรลุเป^าหมาย 

5 ๕ ๓ บรรลุ 
 
 
ตัวบ�งช้ีที่  ๒.๖    ระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ�งชี้   กระบวนการ 
ช�วงเวลาข*อมูล   ปHการศึกษา 
 

เกณฑ"การประเมิน การดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

๑. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน&นผู&เรียนเป"น
สําคัญทุกหลักสูตร 

หน�วยวิทยบริการร�วมเป"นคณะกรรมการจัด
ตารางสอนโดยได&จดัอาจารย�ให&สอดคล&องกับ
ความสามารถและประสบการณ�ตามสาขาวิชา
ท่ีสําเร็จการศึกษาและท้ังนี้หน�วยวิทยบริการ
ได&ส�งเสริมคณาจารย�ได&เข&าร�วมพัฒนาการ
จัดบริการด&านกายภาพท่ีสนองต�อความ
ต&องการของผู&รับบริการ 

๑. คําส่ังแต�งต้ังคณะกรรมการจดั
ตารางสอนปHการศึกษา ๒๕๕๔  
๒. บัญชีรายช่ือผู&บันยายประจํา
รายวิชาปHการศึกษา๒๕๕๔ 
๓. เอกสารการเข&าร�วมโครงการ
พัฒนาการจัดบริการด&านกายภาพท่ี
สนองต�อความต&องการของผู&รับบริการ 

๒. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียด
ของรายวิชาและประสบการณ�ภาคสนาม
(ถ&าม)ีก�อนการเป9ดสอนในแต�ละภาค
การศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาต ิ

ก�อนเป9ดภาคเรียน หน�วยวิทยบริการ ได&
กําหนดให&ให&คณาจารย�และอาจารย�พิเศษ
ผู&บรรยายส�งประมวลการสอนรายวิชาท่ี
บรรยายรายวิชา 

๑. ประมวลการสอนรายวิชา 
๒. เอกสารประกอบการสอน 



๑๔ 
 

๓. ทุกหลักสูตรมีราชวิชาท่ีส�งเสริมทักษะ
การเรยีนรู&ด&วยตนเองและการให&ผู&เรียนได&
เรียนรู&จากการปฏิบัติท้ังในและนอก
ห&องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

หน�วยวิทยบริการ ได&ส�งเสริมให&คณาจารย�และ
อาจารย�พิเศษจดักิจกรรมส�งเสริมทักษะการ
เรียนรู&ด&วยตนเองและการให&ผู&เรียนได&เรียนรู&
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห&องเรียนหรือ
จากการทําวิจัย 

๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. สรุปโครงการศึกษาดูงานและการ
วิจัยในช้ันเรียน 
๓. รูปเล�มงานวิจัยในช้ันเรียน 

๔. มีการให&ผู&มีประสบการณ�ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหน�วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเช&ามามีส�วนร�วมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร 

หน�วยวิทยบริการ ได&ส�งเสริมให&คณาจารย�และ
อาจารย�พิเศษจดักิจกรรมท่ีส�งเสริมให&จดั
โครงการ  การศึกษาดูงาน ทัศนศกึษา และ
เชิญผู&มีประสบการณ�มาให&ความรู&กับนิสิต 

๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. สรุปโครงการศึกษาดูงาน 
๓. หนังสือเชิญบรรยายพิเศษ 

๕. มีการจัดการเรียนรู&ที่พัฒนามาจาก
งานวิจัย หรือจากกระบวนการจดัการ
ความรู&เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

หน�วยวิทยบริการ ได&ส�งเสริมให&คณาจารย�และ
อาจารย�พิเศษจดักิจกรรมท่ีส�งเสริมทักษะใน
การทําวิจัยในช้ันเรียนและการจัดการเรยีนรู&
ในกลุ�มสาระต�างๆ 

๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. สรุปโครงการศึกษาดูงานและการ
วิจัยในช้ันเรียน 
๓. รูปเล�มงานวิจัยในช้ันเรียน 

๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู&เรียน
ท่ีมีตอคุณภาพทางการจัดการเรียนการ
สอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนทุกรายวิชา 
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแต�ระรายวิชาต&องไม�ตํากว�า 
๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕ 

หน�วยวิทยบริการ ได&มีการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตท่ีมีต�ออาจารย�ผู&บรรยาย 
เพื่อให&อาจารย�ผู&บรรยายปรับปรุงการเรยีน
การสอนทุกรายวิชา 

๑.รายงานการประชุมประจําเดือน 
๒. แบบประเมิน 
๓. รายงานผลการประเมินผลการ
ประเมิน 

๗. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอน กลยุทธ�การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู&ทุกรายวิชา ตามผล
ประเมินรายวิชา 

หน�วยวิทยบริการ ได&แจ&งผลการประเมินความ
พึงพอใจของนิสิตท่ีมีต�ออาจารย�ผู&บรรยาย 
เพื่อให&อาจารย�ผู&บรรยายปรับปรุงการเรยีน
การสอนทุกรายวิชา 

๑.รายงานการประชุมประจําเดือน 
๒. รายงานผลการประเมินผลการ
ประเมิน 

 

เกณฑ"การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ  
๑ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๒หรือ ๓ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๖ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๗ ข&อ 

 
การประเมินตัวเอง 

เป^าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตัวเอง การบรรลุเป̂าหมาย 

5 ๕ ๓ บรรลุ 
 

  



๑๕ 
 

ตัวบ�งช้ีที่ ๒.๘   ระดับความสําเร็จของการเสริมสร&างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให&กับนิสิต 
ชนิดของตัวบ�งชี้  ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช�วงเวลาข*อมูล    ปHการศึกษา 
 

เกณฑ"การประเมิน การดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

๑. มีการกําหนดพฤติกรรมด&าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ี
ต&องการส�งเสริมไว&เป"นรายลักษณ�
อักษร 

หน�วยวิทยบริการได&มีการจดัทําปsายท่ี
ส�งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมสําหรับนิสิต 

ปsายประชาสัมพันธ�ส�งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

๒. มีการถ�ายทอดหรือเผยแพร�
พฤติกรรมด&านคุณธรรมจรยิธรรม
สําหรับนิสิตท่ีต&องการส�งเสริมตามข&อ 
๑ ไปยังผู&บริการ คณาจารย� นิสิต
และผู&เก่ียวข&องทราบอย�างท่ัวถึงท้ัง
สถาบัน 

หน�วยวิทยบริการได&มีการเผยแพร�
พฤติกรรมด&านคุณธรรมจรยิธรรมสําหรับ
นิสิต ไปยังผู&บริการ คณาจารย� นิสิตและ
ผู&เก่ียวข&องทราบอย�างท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

ปsายประชาสัมพันธ� 
คู�มือนิสิต 

๓. มีโครงการหรือกิจกรรมส�งเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมด&านคณุธรรม
จริยธรรมท่ีกําหนดในข&อ ๑ โดยระบุ
ตัวบ�งช้ีและเปsาหมายวัดความสําเร็จ
อย�างชัดเจน 

หน�วยวิทยบริการได&มีการจดักิจกรรม / 
โครงการท่ีส�งเสริมการพฒันาพฤติกรรม
ด&านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยระบุตัวบ�งช้ีและเปsาหมายวัด
ความสําเร็จอย�างชัดเจน 

สรุปและประเมินผลโครงการส�งเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมด&านคณุธรรม
จริยธรรม 
 

๔. มีการประเมินโครงการหรือ
กิจกรรมส�งเสริมคณุธรรมจริยธรรม
ของนิสิต ตามตัวบ�งช้ีและเปsาหมายท่ี
กําหนดในข&อ ๓ โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเปsาหมายอย�างน&อย
ร&อยละ ๙๐ ของตัวบ�งช้ี 

หน�วยวิทยบริการ ได&มีการประเมนิโครงการ
หรือกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นิสิต ตามตัวบ�งช้ีและเปsาหมายท่ีกําหนด 

สรุปและประเมินผลโครงการส�งเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมด&านคณุธรรม
จริยธรรม 
 

๕. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข&องกับ
นิสิตท่ีได&รับการยกย�องชมเชย 
ประกาศเกียรตคิุณ ด&านคุณธรรม 
จริยธรรม โดยหน�วยงานหรือองค�กร
ระดับชาต ิ

หน�วยวิทยบริการ มีนิสิตท่ีได&รับการยกย�อง
ชมเชย ประกาศเกียรตคิุณ ด&านคณุธรรม 
จริยธรรม โดยหน�วยงานหรือองค�กร
ระดับชาต ิ

ใบประกาศเกียรติคณุ 

 
เกณฑ"การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ  

๑ ข&อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข&อ 
มีการดําเนินการ 

๓ ข&อ 
มีการดําเนินการ 

๔ ข&อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข&อ 

การประเมินตัวเอง 
เป̂าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตัวเอง การบรรลุเป^าหมาย 

๕ ๕ 5 บรรลุ 
 

 
  



๑๖ 
 

ตัวบ�งช้ีที่ ๒.๙    บัณฑิตปริญญาตรีที่ได&ปฏิบัติศาสนกิจหรือได&งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในหน่ึงปH 
ชนิดของตัวบ�งชี้   ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช�วงเวลาข*อมูล    ปHการศึกษา 
 

เกณฑ"การประเมิน การดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

บัณฑิตปรญิญาตรีทีไ่ด*ปฏิบัติศาสนกิจ
หรือได*งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในหน่ึงป5 

หน�วยวิทยบริการๆ ได&มีหลักสูตรการเรยีนการ
สอนท่ีมีการกําหนดวัตถุประสงค�หรือเปsาหมาย
ของการผลิตบัณฑิตไว&อย�างชัดเจน 

๑. หลักสูตรการเรียนการสอน 

 
 

  



๑๗ 
 

องค"ประกอบที่ ๓ กิจกรรมพัฒนานิสิต 
 
ตัวบ�งช้ีที่ ๓.๑      ระบบกลไกการให&คําปรึกษาและบริการด&านข&อมูลข�าวสาร 
ชนิดของตัวบ�งชี้   กระบวนการ 
ช�วงเวลาข*อมูล     ปHการศึกษา 
 

เกณฑ"การประเมิน การดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑. มีการจัดบริการให&คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวทางการใช&ชีวิตแก�
นิสิต 

๑. หน�วยวิทยบริการร�วมกับวิทยาลัยสงฆ�
พุทธชินราชแต�งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษาเพ่ือให&
คําปรึกษาทางวิชาการจากการแนะแนวการ
เรียนและการดํารงตนแก�นิสิต 

๑. คําส่ังแต�งต้ังอาจารย�ที่ปรึกษาปH
การศึกษา ๒๕๕๔ 
๒. บันทึกการให&คําปรึกษาปHการศกึษา 
๒๕๕๔ 
แบบประเมินการให&คําปรึกษาของนิสิต
ท่ีมีต�ออาจารย� 

๒. มีการจัดบริการข&อมูลข�าวสารท่ีเป"น
ประโยชน�ต�อนิสิต 

๑. หน�วยวิทยบริการมีการบริการข&อมูล
ข�าวสารท่ีเป"นประโยชน�แก�นิสิตผ�านปsาย
ประชาสัมพันธ�  
เว็บไซต�หน�วยวิทยบริการและอีเมล�นิสิต 

๑. หน&าเว็บไซร&ข&อมูลข�าวสาร
ประชาสัมพันธ� 
๒. เว็บไซต� facebook ของหน�วยวิทย
บริการ 

๓. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ�ทางวิชาการและวิชาชีพแก�
นิสิต 

๑. หน�วยวิทยบริการมีการจัดโครงการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ประสบการณ�ทางวิชาการและวิชาชีพแก�
นิสิต 
 

๑. สรุปโครงการกิจกรรมเสรมิหลักสูตร
เพื่อพัฒนาประสบการณ�ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก�นิสิต 
  - สรุปโครงการค�ายอาสา 
  - สรุปโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๔. มีการจัดบริการข&อมูลข�าวสารท่ีเป"น
ประโยชน�ต�อศิษย�เก�า 

๑. หน�วยวิทยบริการมีการบริการข&อมูล
ข�าวสารท่ีเป"นประโยชน�แก�ศิษย�เก�าผ�านปsาย
ประชาสัมพันธ�  
เว็บไซต�หน�วยวิทยบริการ แก�ศิษย�เก�า 

๑. หน&าเว็บไซร&ข&อมูลข�าวสาร
ประชาสัมพันธ� 
๒. เว็บไซต� facebook ของหน�วยวิทย
บริการ 

๕. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู&
และประสบการณ�แก�ศิษย�เก�า 

ไม�ม ี ไม�ม ี

๖. มีผลการประเมินคณุภาพของการ
ให&บริการในข&อ ๑-๓ ทุกข&อไม�ต่ํากว�า 
๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕ 

๑. หน�วยวิทยบริการได&มีการประเมินผลการ
ให&คําปรึกษาและการบริการข&อมูลแก�นิสิต 

๑. แบบประเมินการให&คําปรึกษาและ
บริการวิชาการข&อมูลแก�นิสิต 
๒. สรุปผลการประเมินการให&
คําปรึกษาและบริการวิชาการข&อมลูแก�
นิสิต 

๗. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ
การให&บริการมาใช&เป"นข&อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการท่ีสนองต�อความ
ต&องการของนิสิต 

๑. หน�วยวิทยบริการได&มีการแจ&งผลการ
ประเมินการให&คําปรึกษา 

๑. รายงายการประชุมประจําเดือน 

 
เกณฑ"การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ  

๑ ข&อ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๖ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๗ ข&อ 

 



๑๘ 
 

การประเมินตัวเอง 
เป^าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตัวเอง การบรรลุเป^าหมาย 

5 ๕ ๓ บรรลุ 
 

ตัวบ�งช้ีที่ ๓.๒      ระบบและกลไกการส�งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ�งชี้   กระบวนการ 
ช�วงเวลาข*อมูล     ปHการศึกษา 
 

เกณฑ"การประเมิน การดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตท่ีส�งเสริมผลการเรียนรู&ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา
แห�งชาติทุกด&าน 

หน�วยวิทยบริการมีแผนในการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต โดยมีการจัดโครงการ การศึกษา
ดูงาน 
จัดโครงการทัศนศึกษา เพ่ือพัฒนา
ประสบการณ�ทางวิชาการและวิชาชีพแก�นิสิต
ทุกด&านตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาต ิ 

๑.แผนปฏิบัติการ 
๒. สรุปโครงการ   การศึกษาดูงาน 
การจัดโครงการทัศนศึกษา 

๒. มีกิจกรรมให&ความรู&และทักษะการ
ประกันคณุภาพการศึกษาแก�นิสิต 

หน�วยวิทยบริการได&จดักิจกรรม โครงการ
ปฐมนิเทศและนิสิตกับการประกันคุณภาพ 

๑.สรุปโครงการปฐมนิเทศ 
๒. สรุปโครงการสัมมนานิสิตกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๓. มีการส�งเสรอมให&นิสิตนําความรู&ด&านการ
ประกันคณุภาพไปใช&ในการจดักิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนิสิตอย�างน&อย ๕ ประเภท
สําหรับปริญญาตรี ละอย�างน&อย ๒ 
ประเภทสําหรับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรม
ต�อไปน้ี 
    - กิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค� 
    - กิจกรรมกีฬาหรือส�งเสริมสุขภาพ 
    - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�และรักษา
ส่ิงแวดล&อม 
    - กิจกรรมเสรมิสร&างคุณธรรมจริยธรรม 
    - กิจกรรมส�งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

หน�วยวิทยบริการได&ส�งเสริมให&นิสิตจัด
กิจกรรม  ดังน้ี  

๑) กิจกรรมเทศน�มหาชาต ิ
๒) ส�งเสริมให&นิสิตแสดงสามีจิกรรมต�อ

ครูอาจารย�ก�อนเข&าพรรษา  
๓) กิจกรรมไหว&คร ู
๔) กิจกรรมการศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี 
๕) กิจกรรมกีฬานันทนาการเพ่ือ

ส�งเสริมสุขภาพ 
๖) กิจกรรมรับน&อง 
๗) กิจกรรมค�ายอาสา 

๑. สรุปโครงการ / กิจกรรม กิจกรรม
เทศน�มหาชาต ิ ส�งเสริมให&นิสิตแสดง
สามีจิกรรมต�อครูอาจารย�ก�อน
เข&าพรรษา   
๒.สรุปกิจกรรมไหว&คร ู
๓.สรุปกิจกรรมการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
๔. สรุปกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อ
ส�งเสริมสุขภาพ 
๕.สรุปกิจกรรมรบัน&อง 
๖.สรุปกิจกรรมค�ายอาสา 

๔. มีการสนับสนุนให&นิสิตสร&างเครือข�าย
พัฒนาคณุภาพในมหาวิทยาลัยและระหว�าง
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร�วมกัน 

หน�วยวิทยบริการได&จดักิจกรรมโครงการ
ปฐมนิเทศและนิสิตกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาและมีการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู&
กับตัวแทนนิสิตจากสถาบันอ่ืน 

๑. สรุปโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตปH
การศึกษา ๒๕๕๔  
๒.สรุปโครงการสัมมนานิสิตกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๕. มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต 

หน�วยวิทยบริการได&มีการประเมินผลการจัด
โครงการ / กิจกรรมท่ีได&ดําเนินการไปแล&ว 

๑. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

๖. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นิสิต 
 

หน�วยวิทยบริการนําผลการประเมนิโครงการ 
/ กิจกรรม ท่ีได&ดําเนินการไปแล&ว แจ&งต�อท่ี
ประชุมประจําเดือนเพ่ือนําไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

๑. รายงานการประชุมประจําเดือน 



๑๙ 
 
เกณฑ"การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ  

๑ ข&อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข&อ 
มีการดําเนินการ 
๓ หรือ ๔  ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๖ ข&อ 

 
การประเมินตัวเอง 

เป̂าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตัวเอง การบรรลุเป^าหมาย 

5 ๕ ๔ บรรลุ 
 
 

องค"ประกอบที่ ๖  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ตัวบ�งช้ีที่ ๖.๓     การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ�งชี้    ผลผลิต/ผลกระทบ 
ช�วงเวลาข*อมูล     ปHการศึกษา 
 

เกณฑ"การประเมิน การดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑. การมีส�วนร�วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ท่ีก�อให&เกิดวัฒนธรรมท่ีด ี

หน�วยวิทยบริการได&จดัทําแบบ
ประเมินการมีส�วนร�วมของบุคลากรท่ี
ก�อให&เกิดวัฒนธรรม 

แบบประเมินมีส�วนร�วมของบุคลากรท่ี
ก�อให&เกิดวัฒนธรรม 

๒. อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต�งอย�างสุนทรี 

  

๓. ปรับแต�งและรักษาภูมิทัศน�ให&สวยงาม 
สอดคล&องกับธรรมชาติ และเป"นมติรกับสิง
แวดล&อม 

  

๔. มีพื้นท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส�งเสริมต�อ
กิจกรรมและมีการจดักิจกรรมอย�างสมํ่าเสมอ 

  

๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต
ไม�ต่ํากว�า ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕  
 

หน�วยวิทยบริการได&จดัทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
และนิสิตในด&านการพัฒนาต�อการ
จัดบริการแก�นิสิต 

๑. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรและนิสิตด&านสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 

  



๒๐ 
 

เกณฑ"การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ  
๑ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๒ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๓ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๔ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข&อ 

 
การประเมินตัวเอง 

เป^าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตัวเอง การบรรลุเป^าหมาย 

๒ ๒ ๒ บรรลุ 
 
 

องค"ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ�งช้ีที่ ๙.๑     ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ�งชี้    กระบวนการ 
ช�วงเวลาข*อมูล      ปHการศึกษา 
 

เกณฑ"การประเมิน การดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

๑. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล&องกับพันธกิจและการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย ต้ังแต�ระดับวิชา
หรือหน�วยงานเทียบเท�าและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

หน�วยวิทยบริการ มีคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคอยติดตาม
เก็บข&อมูลและการประเมินผลการและ
ดําเนินงานของหน�วยวิทยบริการ 

๑. คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. รายงานการประชุม
ประจําเดือนปHการศึกษา๒๕๕๔ 

๒. มีการกําหนดนโยบายและให&
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู&บริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย 

หน�วยวิทยบริการ มีการประชุมช้ีแจง
การดําเนินงานการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาและจัดกิจกรรมให&ความรู&แก�
นิสิตเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 

๑. รายงานการประชุม
ประจําเดือนปHการศึกษา๒๕๕๔ 
๒. สรุปกิจกรรมนิสิตกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๓. มีการกําหนดตัวบ�งช้ีเพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 

หน�วยวิทยบริการได&มีการจัดหลักสูตร
การสอนร�วมกับมหาลัยในการกําหนด
ตัวบ�งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลัย 

องค�ประกอบและตัวบ�งช้ีการจัด
การศึกษาในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๔. มีการดําเนินงานด&านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ&วน
ประกอบไปด&วย ๑) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงานและการ
ประเมินคุณภาพ ๒) มีการจัดทํา
รายงานประจําปHที่เป"นราบงานการ
ประเมินคุณภาพต�อสภา
มหาวิทยาลัยและสํานักงาน

หน�วยวิทยบริการ มีคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคอยติดตาม
เก็บข&อมูลและการประเมินผลการและ
ดําเนินงานของหน�วยวิทยบริการ 

๑. คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. รายงานการประชุม
ประจําเดือนปHการศึกษา๒๕๕๔ 



๒๑ 
 

คณะกรรมการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลาโดยเป"นรายงานที่มี
ข&อมูลครบถ&วนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนดใน 
CHE QA Online ๓)การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
๕. มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และส�งผลให&มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ�งช้ีของแผน
กลยุทธ� ทุกตัวบ�งช้ี 

หน�วยวิทยบริการได&มีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงมาวางแผนในการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ�งช้ี ตามเกณฑ�
ที่ สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษา(สมส)
และกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)และ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

๑. แผนปฏิบัติการประจําปH๒๕๕๔ 
๒. องค�ประกอบและตัวบ�งช้ีส�วน
จัดการศึกษาในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ�ที่ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
ทางการศึกษา(สมส)และกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ)และตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  

๖.มีระบบสารสนเทศที่ให&ข&อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาภายในครบทั้ง ๙ 
องค�ประกอบ 

หน�วยวิทยบริการๆมีระบบสารสนเทศ
ที่ให&ข&อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาที่เหมาะสมกับ
การทํางานในยุคป[จจุบัน  

๑. เว็บไซต�การประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา 
๒. ฐานข&อมูลการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา 

๗. มีส�วนร�วมของผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย
ในการประกันคุณภาพทางการศึกษา
โดยเฉพาะนิสิต ผู&ใช&บัณฑิตและ
ผู&ใช&บริการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

หน�วยวิทยบริการได&ทําการประเมิน
ความพึงพอใจจากนิสิตและผู&ใช&บัณฑิต 

๑. แบบการประเมินความพึงพอใจ
จากนิสิตและผู&ใช&บัณฑิต 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากนิสิตและผู&ใช&บัณฑิต 

๘. มีเครือข�ายการแลกเปล่ียนเรียนรู&
ด&านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว�างมหาวิทยาลัยและกิจกรรม
ร�วมกัน 

หน�วยวิทยบริการมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู&ด&านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว�างวิทยาลัยสงฆ�พุทธชิน
ราช 

๑. เอกสารการประชุมการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 

๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด&าน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน�วยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร�ให&
หน�วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช&
ประโยชน� 

หน�วยวิทยบริการมีเว็บไซต�ในการ
เผยแพร�ข&อมูลการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเผยแพร�
ต�อสาธารณชน 

เว็บไซต�เผยแพร�ข&อมูลการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 

 
  



๒๒ 
 

เกณฑ"การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ  

๑ ข&อ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๖ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
 ๗ หรือ ๘ ข&อ 

มีการดําเนินการ 
๙ ข&อ 

 
การประเมินตัวเอง 
 

เป^าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตัวเอง การบรรลุเป^าหมาย 

6 ๖ ๓ บรรลุ 
 

 

  



๒๓ 
 

บทที่ ๓ 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
๓.๑ ตารางสรุปการประเมิน 
ประเภทสถาบัน กลุ�ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ ๒  ของสถาบันที่เน&นระดับปริญญาตรี 
ตาราง ส ๑.  ผลการประเมินรายตัวบ�งช้ีตามองค�ประกอบคุณภาพ 

 
องค"ประกอบคณุภาพ เป̂าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

นบ สกอ 
องค"ประกอบท่ี ๑     

ตัวบ�งข้ีท่ี ๑.๑ 4 ๔ 3  

คะแนนเฉล่ียองค"ประกอบที่ ๑   3  

องค"ประกอบท่ี ๒     

ตัวบ�งช้ีท่ี ๒.๑ ๔ ๓ 3  

ตัวบ�งช้ีท่ี ๒.๒ ๑ ๐.๓   

ตัวบ�งช้ีท่ี ๒.๕ 4 ๔ 3  

ตัวบ�งช้ีท่ี ๒.๖ 4 ๔ 3  

ตัวบ�งช้ีท่ี ๒.๘ ๔ 4 3  

ตัวบ�งช้ีท่ี ๒.๙ ร&อยละ ๗๐ ร&อยละ ๗๐   

คะแนนเฉล่ียองค"ประกอบที่ ๒   12  

องค"ประกอบท่ี ๓     

ตัวบ�งช้ีท่ี ๓.๑ 4 ๔ 3  

ตัวบ�งช้ีท่ี ๓.๒ ๕ ๔ 3  

คะแนนเฉล่ียองค"ประกอบที่ ๓   6  

องค"ประกอบท่ี ๖     

ตัวบ�งช้ีท่ี ๖.๓ ๔ ๒ 3  

คะแนนเฉล่ียองค"ประกอบที่ ๖   3  

องค"ประกอบท่ี ๙     

ตัวบ�งช้ีท่ี ๙.๑ ๗ ๕ 3  

คะแนนเฉล่ียองค"ประกอบที่ ๙   3  

 
 
  



๒๔ 
 

ตาราง ส ๒ ผลการประเมินตนเองตามองค"ประกอบคุณภาพ 
 

องค"ประกอบที่ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปaจจัยนําเข*า กระบวนการ ผลผลิต/ผลกระทบ รวม 

สกอ นวบ สกอ นวบ สกอ นวบ สกอ นวบ 

๑   ๑.๑ ๑.๑     
๒ ๒.๒,๒.๓,๒.๕ ๒.๒ , ๒.๕ ๒.๑,๒.๔,๒.๖,๒.๗ ๒.๑ , ๒.๖ ๒.๘ ๒.๘ ,๒.๙   
๓   ๓.๑,๓.๒ ๓.๑ , ๓.๒     
๔  -  -  -  - 
๕  -  -  -  - 
๖      ๖.๓   
๗  -  -  -  - 
๘  -  -  -  - 
๙   ๙.๑ ๙.๑     

เฉล่ียทกุตัวบ�งช้ีของทุก
องค�ประกอบ         

ผลการประเมิน         
 
 
 
 
 

 (พระครูโกวิทบุญเขต) 
                                         รองประธานหน�วยวิทยบริการฯ จังหวัดตาก 
                                                ปฏิบัติหน&าที่แทนประธานหน�วยฯ 


