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ข้อมูลทั่วไป 
  

1. เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2563 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษาใช้วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านระบบ CHE QA Online รวมกับการ
ตรวจประเมินฯ แบบออนไลน์ทุกคณะ   

2. การนับปีการศึกษา 2563 เริ่มจาก กรกฎาคม  2563 – กรกฎาคม 2564  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ใช้อ้างอิงเฉพาะตรวจประเมินฯ ปกีารศึกษา 2563 เท่านั้น 2 

  

องค์ประกอบที่  1   การผลิตบัณฑิต 
  

ตัวบ่งชี้ แนวทางการประเมิน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ตามเกณฑ์ที่ สป.อว.ก าหนด 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก นับเฉพาะที่อาจารย์ประจ าที่สังกัดคณะตัวเองเท่านั้น (ท่ีมีค าสั่งจาก

คณะ) ยกเว้นคณะศึกษาศาสตร์ที่น าอาจารย์สาธิตบางส่วนมาเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง 
     ทางวิชาการ 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ 
     จ านวนอาจารย์ประจ า 

ได้รับการยกเว้นไม่ประเมิน จาก สป.อว.  
ยกเว้น  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในกรณีที่คณะ  ไม่สามารถด าเนินการกิจกรรมใดตามแผนได้อัน
เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 
ส าหรับกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดจัดตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 
เป็นต้นไป  ให้รายงานว่าคณะได้มกีารวิเคราะห์ปรับเปลี่ยน
แผนการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับวิถีการ
ด าเนินงานแบบใหม่ ลงใน SAR เช่น สามารถทดแทนด้วยการจัด
ผ่านออนไลน์ ฯลฯ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี    - ในกรณีทีค่ณะไม่สามารถด าเนินการกิจกรรมใดตามแผนได้อัน
เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 
ส าหรับกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดจัดตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 
เป็นต้นไป  ให้รายงานว่าคณะได้มีการวิเคราะห์ปรับเปลี่ยน
แผนการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับวิถีการ
ด าเนินงานแบบใหม่ ลงใน SAR เช่น สามารถทดแทนด้วยการจัด
ผ่านออนไลน์ ฯลฯ 
   - กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
หากคณะไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้ ให้ใช้ข้อมูลโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์)              
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่จัดโดยกองงานวิทยาเขตบางนา 

1.7 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม)   

คณะรวบรวมผลการประเมิน จากตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้
ของบัณฑิตตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม)  ระดับ
หลักสูตรมาให้คิดเป็นคะแนน 

1.8 ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม)   คณะรวบรวมผลการประเมิน จากตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลลัพธ์ที่เกิดกับ
ผู้เรียน (ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม)  ระดับหลักสูตรมาให้คิดเป็นคะแนน 

 



  

ใช้อ้างอิงเฉพาะตรวจประเมินฯ ปกีารศึกษา 2563 เท่านั้น 3 

  

องค์ประกอบที่  2   การวิจัย 
  

ตัวบ่งชี้ แนวทางการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

   - ในกรณีทีค่ณะไม่สามารถด าเนินการกิจกรรมใดตามแผนได้อัน
เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ส าหรับ
กิจกรรม/โครงการที่ก าหนดจัดตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  ให้
รายงานว่าคณะได้มีการวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินงานแบบใหม่ ลงใน SAR เช่น 
สามารถทดแทนด้วยการจัดผ่านออนไลน์ ฯลฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์

นับตามปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ นับตามปีปฏิทิน พ.ศ.2563 
มีการปรับฐานข้อมูลดังนี้ (ตามประกาศ ก.พ.อ.)  

- ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, 
Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI 
และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse  

- ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai 
Journal Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มท่ี 
1 และกลุ่มที่ 2 สามารถสืบค้นได้ท่ีhttps://tci-
thailand.org/?p=3796 

2.4 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม (ตัว

บ่งชี้เพ่ิมเติม) 

ประเมินตามเกณฑ์ที่ ม.ร.ก าหนด 

 

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบท่ี 4 พ.ศ. 2563-2567 ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

No. Journal Name English Journal Name Local ISSN E-ISSN 
TCI Tier 
ปี 63-67 

1 Ph.D. in Social Sciences Journal วารสารดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร ์

2229-1148 2651-1029 2 

2 Humanities Journal (Graduate School), 
Ramkhamhaeng University 

วารสารมนุษยศาสตร ์ฉบับ
บัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัย
รามค าแหง 

2286-7457 - 2 
 

3 Ramkhamhaeng Law Journal วารสารรามค าแหง ฉบับนิติศาสตร ์ 2286-8518 2651-1827 2 
4 Ramkhamhaeng Research Journal of 

Humanities and Social Sciences 
วารสารวิจัยรามค าแหง ฉบับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

1906-1730 - 2 
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No. Journal Name English Journal Name Local ISSN E-ISSN 
TCI Tier 
ปี 63-67 

5 Ramkhamhaeng University Journal 
Humanities Edition 

วารสารรามค าแหง ฉบับ
มนุษยศาสตร ์

0125-300X - 2 
 

6 Ramkhamhaeng University Journal: The 
Graduate School 

วารสารรามค าแหง ฉบับบัณฑิต
วิทยาลัย 

2651-1673 2672-9210 2 
 

7 Ramkhamhaeng University Journal: The 
Graduate School (Educational 
Technology) 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ฉบับ
เทคโนโลยีการศึกษา 

2651-1800 2672-9822 2 
 

8 Journal of Business Administration and 
Social Sciences Ramkhamhaeng 
University 

วารสารบริหารธรุกจิและ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

2586-9906 2586-9914 2 

9 Ramkhamhaeng Journal of Public 
Administration 

วารสารรามค าแหง ฉบับรฐั
ประศาสนศาสตร ์

2586-9647 2630-0133 2 
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องค์ประกอบที่  3   การบริการวิชาการ 
  

ตัวบ่งชี้ แนวทางการประเมิน 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม    ในกรณีทีค่ณะไม่สามารถด าเนินการกิจกรรมใดตามแผนได้อันเนื่องมาจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ส าหรับกิจกรรม/โครงการ
ที่ก าหนดจัดตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  ให้รายงานว่าคณะได้มีการ
วิเคราะห์ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับวิถีการ
ด าเนินงานแบบใหม่ ลงใน SAR เช่น สามารถทดแทนด้วยการจัดผ่านออนไลน์ 
ฯลฯ 

3.2 ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ    
     (ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม) 

คณะเลือกประเมินตนเองตามเกณฑ์การพิจารณาเพียง 1 เกณฑ์ ดังนี้ 
 1. โครงการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
 2. รายได้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ใช้อ้างอิงเฉพาะตรวจประเมินฯ ปกีารศึกษา 2563 เท่านั้น 6 

  

องค์ประกอบที่  4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

ตัวบ่งชี้ แนวทางการประเมิน 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

   ในกรณีทีค่ณะไม่สามารถด าเนินการกิจกรรมใดตามแผนได้อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ส าหรับกิจกรรม/
โครงการที่ก าหนดจัดตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  ให้รายงานว่าคณะ
ได้มีการวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้อง
กับวิถีการด าเนินงานแบบใหม่ ลงใน SAR เช่น สามารถทดแทนด้วยการจัดผ่าน
ออนไลน์ ฯลฯ 

4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย  
     (ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม) 

ประเมินตามเกณฑ์ที่ ม.ร.ก าหนด 
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องค์ประกอบที่  5   การบริหารจัดการ 
  

ตัวบ่งชี้ แนวทางการประเมิน 
5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

ตามเกณฑ์ที่ สป.อว.ก าหนด 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ที่ สป.อว.ก าหนด 

5.3 ผลการประเมินคณะกรรมการประจ าคณะ 
     (ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม)   

ประเมินตามเกณฑ์ที่ ม.ร.ก าหนด 

5.4 ร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรจากเกณฑ์การประเมิน
ของ สป.อว.* และ ม.ร. ที่อยู่ในระดับดี (คะแนน
เฉลี่ย 3.01) ขึ้นไป (ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม)   

ประเมินตามเกณฑ์ที่ ม.ร.ก าหนด 
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ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม  ระดับคณะ 
คณะจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษาตามแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ระดับคณะ ในบทที่ 3 การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และน าข้อมูลกรอกลงใน
ระบบ CHE QA Online ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 (กรอกข้อมูล) 
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   บทที่ 3 
การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ส่วนที่ 1 รายงานการก ากับมาตรฐาน: 
ค าอธิบาย มีผลการด าเนินการด้านการก ากับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) ของแต่ละหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา 

- ผ่านการก ากับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1)    จ านวน…………………………..หลักสูตร 
- ไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1)  จ านวน…………………………..หลักสูตร 
     คิดเป็นร้อยละ ...............ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด  

 
ส่วนที่ 2 การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา : ให้ระบุว่าสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพอย่างไรที่ท าให้

บรรลุผลลัพธ์ตามท่ีคาดหวัง โดยแนบรายงานการประเมินตนเองที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันด้วย (แนบ Link 
เอกสารหลักฐาน) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหงมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์การประเมินของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 
3  นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร  การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย จ านวน 5 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ปี พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยรามค าแหงเห็นสมควรก าหนดมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน กลุ่ม ข ที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่ออนุวัติให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 5 มาตรฐาน  คือ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มาตรฐาน
ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ระดับคณะจ านวน 
7 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
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2) ให้ระบุผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ผลลัพธ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยระบุตามตัวบ่งชี้ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดในมาตรฐานแต่ละด้านเหล่านั้น โดยให้แนบ
เอกสาร / หลักฐานอ้างอิงประกอบ 
 
2.1) ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม)   

หลักสูตร ผลการประเมินด้าน
ความรู้ความสามารถ 

ผลการประเมินด้าน
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

ผลการประเมินด้าน
พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

ค่าเฉลี่ยผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของบัณฑิตฯ 

1. หลักสูตร.....................................................     
2. หลักสูตร....................................................     
3. หลักสูตร.....................................................     
4. หลักสูตร.....................................................     

ผลรวม     
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8      ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม)   

หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษา/ผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละประเด็น 

ผลรวม
จาก

ผลลัพธ์
การเรียนรู้

ทุก
ประเด็น 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษาใน
ปีการศึกษาที่

ตรวจ
ประเมิน 

ร้อยละของ
นักศึกษา/
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
จากผลลัพธ์
การเรียนรู ้

ได
้รับ

รา
งวั

ลร
ะด

ับช
าต

ิ/น
าน

าช
าต

 ิ

ได
้รับ

กา
รคั

ดเล
ือก

เข้
าร่

วม
โค

รง
กา

ร/
ได

้รับ
ทุน

จา
กห

น่ว
ยง

าน
ภา

ยน
อก

 

คัด
เล

ือก
ให้

เป
็นน

ักศึ
กษ

าแ
ลก

เ ป
ลี่ย

น/
ท า

วิจั
ยกั

บส
ถา

บัน
อุ 

ดม
ศึก

ษา
/

หน
่วย

งา
นต

่าง
ปร

ะเท
ศ 

สา
มา

รถ
สอ

บแ
ข่ง

ขัน
/ส

อบ
คัด

เล
อืก

เข้
า

ท า
งา

นใ
นห

น่ว
ยง

าน
ระ

ดับ
ชา

ต ิ

ได
้รับ

กา
รต

ีพิม
พ์เ

ผย
แพ

ร่ใ
นฐ

าน
ข้อ

มูล
ระ

ดับ
นา

นา
ชา

ติต
าม

ปร
ะก

าศ
 ก.

พ.
อ. 

1. หลักสูตร.....................................................         
2. หลักสูตร....................................................         
3. หลักสูตร.....................................................         
4. หลักสูตร.....................................................         

ผลรวม         
 
รายละเอียดการได้รับรางวัล (ตัวอย่าง) 
ชื่อ – นามสกลุ รหัสนักศึกษา ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัดมอบรางวัล ได้รางวัลเมื่อ ประเภทรางวัล* 
นายพนมกรณ์   
การสมเพียร 

5704045813 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทเร่ืองสั้น สมาคมภาษา
และหนังสือแห่งประเทศไทย  

สมาคมภาษาและหนังสือแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

3 ก.ย.61 (1) 

*ประเภทรางวัล (1) ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ   (2) ได้รบัการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ/ไดร้ับทุนจากหน่วยงานภายนอก 
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(3) ได้รับการคดัเลือกให้เป็นนักศกึษาแลกเปลีย่น/ท าวิจัยกบัสถาบนัอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ 
(4) สามารถสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกเข้าท างานในหน่วยงานระดับชาติ  
(5) ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. 

ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนของบัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพ (หลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพ) 

หลักสูตร 

จ านวน 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่สอบใบประกอบ

วิชาชีพได้  

ผู้เข้าสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ 
ของหลักสูตร 

ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีสอบใบ
ประกอบวิชาชีพได ้

1. หลักสูตร.......................................    
2. หลักสูตร.......................................    
3. หลักสูตร.......................................    
4. หลักสูตร.......................................    

รวม    
 
2.2) ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4      ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม (ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม)   

หลักสูตร 

จ านวนผลงานวจิัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
แต่ละประเด็น 

ได้รับรางวัลงาน
ระดับชาต/ิ
นานาชาติ 

หน่วยงาน
ภายนอกน าองค์
ความรู้ใหมไ่ป

ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม 

ได้รับการจด
ทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

1. หลักสูตร.................................................................................    
2. หลักสูตร.................................................................................    
3. หลักสูตร.................................................................................    
4. หลักสูตร.................................................................................    

ผลรวม    
ผลรวมของจ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมทุก

ประเด็น 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
ร้อยละของผลลัพธก์ารวิจัยและนวัตกรรมต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
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รายละเอียดการได้รับรางวัล (ตัวอย่าง) 

ชื่อ – นามสกลุ คณะ ชื่อผลงาน 
หน่วยงานที่ 

มอบรางวัล/ทุน 
ได้รางวัลเมื่อ 

ประเภทรางวัล* 

นายพนมกรณ์   
การสมเพียร 

วิศวกรรมศาสตร์ จากการน าเสนอผลงานวจิัยกลุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
เร่ือง เครื่องลดกลิ่นในท่อ
ล าเลียงของระบบการค่ัวเมล็ด
กาแฟ โดยการประยุกต์ใช้
สนามไฟฟ้า 

ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ 
ครั้งที่ 10 

19-20 
กันยายน 2562 

(1) 

*ประเภทรางวัล  (1) ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค/์นวัตกรรมที่ไดร้ับรางวัลงานระดับชาต/ินานาชาติ 
(2) ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค/์นวัตกรรมที่หน่วยงานภายนอกน าองค์ความรู้ใหมไ่ปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 

(3) ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา 
 
2.3) ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ   (ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม)    
คณะสามารถเลือกประเมินตนเองตามเกณฑ์การพิจารณาเพยีง 1 เกณฑ์ (เลือกประเมินฯ ระหว่าง 3.2.1 หรือ 3.2.2) 
3.2.1 โครงการบริการวิชาการทีก่่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
1. โครงการบริการวิชาการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างน้อย 1 ชุมชน 
 ผลการด าเนินงาน  
  ............................................................................................................................. ...................................... 
 ........................................................................................... ............................................................................... 
 หลักฐาน 
  ............................................................................................................................. ...................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 
2. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น/คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 ผลการด าเนินงาน  
  ............................................................................................................................................... .................... 
 ............................................................................................................. ............................................................. 
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 หลักฐาน 
  ........................................................................................................................................ ........................... 
 ...................................................................................................... .................................................................... 
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3. ชุมชนน าประโยชน์ที่ได้รับไปขยายสู่ชุมชนอ่ืนหรือเครือข่าย 
 ผลการด าเนินงาน  
  ............................................................................................................................. ...................................... 
 ........................................................................................... ............................................................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 หลักฐาน 
  ............................................................................................................................. ...................................... 
 ................................................................................. .........................................................................................  
4. ชุมชน/ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับรางวัลระดับอ าเภอ/จังหวัด 
 ผลการด าเนินงาน  
  .......................................................................................... ......................................................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 หลักฐาน 
  .......................................................................... .........................................................................................  
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 
5. ชุมชน/ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
 ผลการด าเนินงาน  
  ............................................................................................................................. ...................................... 
 ..................................................................................................................................... ..................................... 
 ............................................................................................ .............................................................................. 
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 หลักฐาน 
  ............................................................................................................................. ...................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................. 
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3.2.2 รายได้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการแก่สังคม 
โครงการ จ านวนเงิน 

1. โครงการ.................................................................................................   
2. โครงการ.................................................................................................   
3. โครงการ.................................................................................................  

รวม  
2.4) ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม)  
1. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการวิจัยหรือการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ผลการด าเนินงาน  
  ............................................................................................................................. ...................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 .................................................................................... ......................................................................................  
 หลักฐาน 
  ............................................................................................................................. ...................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 
2. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย 

วัฒนธรรมต่างประเทศให้กับผู้เรียน/ชุมชน 
 ผลการด าเนินงาน  
  ............................................................................................................................. ...................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 .................................................................................... ......................................................................................  
 หลักฐาน 
  ............................................................................................................................. ...................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................. 
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3. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สร้างองค์ความรู้/สร้างรายได้ ให้กับนักศึกษา/ชุมชน  
 ผลการด าเนินงาน  
  ............................................................................................................................. ...................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 .................................................................................... ......................................................................................  
 หลักฐาน 
  ............................................................................................................................. ...................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 
 
 
4. นักศึกษา/ชุมชน สามารถน าผลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อตนเอง/ชุมชน 
 ผลการด าเนินงาน  
  ............................................................................................................................. ...................................... 
 ......................................................................... .................................................................................................  
 หลักฐาน 
  ............................................................................................................................. ...................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 
5. นักศึกษา/ผู้ส าเร็จการศึกษา/อาจารย์/ชุมชนได้รับรางวัลด้านศิลปะและวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ  
   จากหน่วยงานภายนอกระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 ผลการด าเนินงาน  
  ............................................................................................................................. ...................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 หลักฐาน 
  .......................................................................... .........................................................................................  
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 
2.5) การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3      ผลการประเมินคณะกรรมการประจ าคณะ (ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม)   
ผลการประเมินคณะกรรมการประจ าคณะ    อยู่ในระดับ.................. คะแนนเฉลี่ย.................. 
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3) หากการด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน สถาบันอุดมศึกษามีแผนด าเนินการปรับปรุง
อย่างไร 

............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ........................................................... 
 
4) และหากด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันแล้ว สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางพัฒนาให้ดีขึ้น
อย่างไร 
.............................................................................................. ........................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................ ................................................... 
 
 


