
                                                                                                                           

ค่าเป้าหมายคุณภาพและผู้ก ากับติดตามตวับ่งชี้ประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ. ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2562 – 2564) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 

พิจารณา ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับ/ผู้จัดเกบ็/ 
รายงานข้อมูล* 2562 2563 2564  

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต      

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม(ผลลัพธ์) 

3.20 คะแนน มหาวิทยาลัย 3.32 คะแนน (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรทุกหลักสูตร) 

3.20 คะแนน 

(ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรทุกหลักสูตร)

3.20 คะแนน 

(ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรทุกหลักสูตร) 

3.20 คะแนน 

-รองฯ วิชาการ 
-ผอ.สวท. 1. ครุศาสตร์ฯ 3.39 คะแนน 

2. คหกรรมฯ 3.43 คะแนน 
3. สื่อสารฯ 3.18 คะแนน 
4. บริหารฯ 3.28 คะแนน 
5. วิทยาศาสตร์ฯ 3.37 คะแนน 
6. วิศวกรรมฯ 3.19 คะแนน 
7. ศิลปศาสตร์ 3.48 คะแนน 
8. สถาปัตยฯ 3.35 คะแนน 
9. สิ่งทอฯ 3.38 คะแนน 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก (ปัจจัย
น ำเข้ำ) 

ร้อยละ 25 
(3.13 คะแนน) 

มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 28.34 
(3.54 คะแนน) 

ร้อยละ 25 
(3.13 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 25 
(3.13 คะแนน) 

ร้อยละ 26 
(3.25 คะแนน) 

-รองฯ บริหารฯ 
-ผอ.กบ. 

1. ครุศาสตร์ฯ 25.35 % 
2. คหกรรมฯ 12.50 % 
3. สื่อสารฯ 26.67 % 
4. บริหารฯ 24.44 % 
5. วิทยาศาสตร์ฯ 43.08 % 
6. วิศวกรรมฯ 39.57 % 
7. ศิลปศาสตร์ 21.08 % 
8. สถาปัตยฯ 28.00 % 
9. สิ่งทอฯ 30.00 % 

ใช้ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3ปี 

ใช้ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3ปี 



                                                                                                                           

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 

พิจารณา ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับ/ผู้จัดเกบ็/ 
รายงานข้อมูล* 2562 2563 2564  

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (ปัจจัย

น ำเข้ำ) 

ร้อยละ 30 
(2.50 คะแนน) 

มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 25.11 
(2.09 คะแนน) 

ร้อยละ 25 
(2.08 คะแนน)  

ร้อยละ 25 
(2.08 คะแนน) 

ร้อยละ 25 
(2.08 คะแนน) 

-รองฯ บริหารฯ 
-ผอ.กบ. 

1. ครุศาสตร์ฯ 19.72 % 
2. คหกรรมฯ 31.97 % 
3. สื่อสารฯ 6.67 % 
4. บริหารฯ 26.67 % 
5. วิทยาศาสตร์ฯ 32.31 % 
6. วิศวกรรมฯ 26.38 % 
7. ศิลปศาสตร์ 23.78 % 
8. สถาปัตยฯ 20.00 % 
9. สิ่งทอฯ 16.67 % 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี กระบวนกำร) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

-รองฯ กิจการฯ 
-ผอ.กพศ. 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  (กระบวนกำร) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

-รองฯ กิจการฯ 
-ผอ.กพศ. 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 1 

3.77 คะแนน 3.79 คะแนน ….. คะแนน …….. คะแนน …… คะแนน 
 

 

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย       

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (กระบวนกำร) 

 
 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

-รองฯ วิชาการฯ 
-ผอ.สวพ. 

ใช้ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3ปี 



                                                                                                                           

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 

พิจารณา ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับ/ผู้จัดเกบ็/ 
รายงานข้อมูล* 2562 2563 2564  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (ปัจจัยน ำเข้ำ) 

3.50 คะแนน มหาวิทยาลัย 3.56 คะแนน 3.50 คะแนน 3.50 คะแนน 3.50 คะแนน -รองฯ วิชาการฯ 
-ผอ.สวพ. 1. ครุศาสตร์ฯ 1.33 คะแนน 

2. คหกรรมฯ 5.00 คะแนน 
3. สื่อสารฯ 1.37 คะแนน 
4. บริหารฯ 2.97 คะแนน 
5. วิทยาศาสตร์ฯ 1.37 คะแนน 
6. วิศวกรรมฯ 5.00 คะแนน 
7. ศิลปศาสตร์ 5.00 คะแนน  
8. สถาปัตยฯ 5.00 คะแนน 
9. สิ่งทอฯ 5.00 คะแนน 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย (ผลลัพธ์) 

3.20 คะแนน มหาวิทยาลัย 4.34 คะแนน 3.20 คะแนน 3.20 คะแนน 3.20 คะแนน -รองฯ วิชาการฯ 
-ผอ.สวพ. 1. ครุศาสตร์ฯ 5.00 คะแนน 

2. คหกรรมฯ 5.00 คะแนน 
3. สื่อสารฯ 4.44 คะแนน 
4. บริหารฯ 3.66 คะแนน 
5. วิทยาศาสตร์ฯ 5.00 คะแนน 
6. วิศวกรรมฯ 4.34 คะแนน 
7. ศิลปศาสตร์ 1.62 คะแนน 
8. สถาปัตยฯ 5.00 คะแนน 
9. สิ่งทอฯ 5.00 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 

3.90 คะแนน 4.30 คะแนน ….. คะแนน …….. คะแนน …… คะแนน 
 

 



                                                                                                                           

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 

พิจารณา ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับ/ผู้จัดเกบ็/ 
รายงานข้อมูล* 2562 2563 2564  

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ      
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
(กระบวนกำร) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

-รองฯ วิชาการฯ 
-ผอ.สวพ. 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 3 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
(กระบวนกำร) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

-รองฯ กิจการฯ 
-ผอ.กศว. 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 4 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ      

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน (กระบวนกำร) 

7 ข้อ 
(5 คะแนน) 

7 ข้อ 
(5 คะแนน) 

7 ข้อ 
(5 คะแนน) 

7 ข้อ 
(5 คะแนน) 

7 ข้อ 
(5 คะแนน) 

 

5.1.1 การพัฒนาแผน      -รองฯ วางแผนฯ 
5.1.2 การเงิน      -รองฯ การคลังฯ 
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง      -รองฯ วางแผนฯ 

5.1.4 หลักธรรมาภิบาล  
    -รองฯ บริหารฯ 

 

5.1.5 การจัดการความรู้  
    -รองฯ วิชาการฯ 

 



                                                                                                                           

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 

พิจารณา ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับ/ผู้จัดเกบ็/ 
รายงานข้อมูล* 2562 2563 2564  

5.1.6 การพัฒนาบุคลากร  
    -รองฯ วิชาการฯ 

-รองฯ บริหารฯ 
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน      -รองฯ การคลังฯ 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
(ผลลัพธ์) 

3.51 คะแนน 
มหาวิทยาลัย 

4.15 
คะแนน 

3.70 คะแนน 4.00 คะแนน 4.30 คะแนน -คณบดีทุกคณะ 
-ผอ.สปภ.* 
 1. ครุศาสตร์ฯ 4.12 คะแนน 

2. คหกรรมฯ 4.43 คะแนน 
3. สื่อสารฯ 3.68 คะแนน 
4. บริหารฯ 3.71 คะแนน 
5. วิทยาศาสตร์ฯ 4.42 คะแนน 
6. วิศวกรรมฯ 4.59 คะแนน 
7. ศิลปศาสตร์ 3.82 คะแนน 
8. สถาปัตยฯ 4.04 คะแนน 
9. สิ่งทอฯ 4.50 คะแนน 

5.3 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 
(กระบวนกำร) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

-ผอ.สวท. 
-ผอ.สปภ. 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 4.50 คะแนน 4.72 คะแนน ….. คะแนน …….. คะแนน …… คะแนน  

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 1 -5 4.16 คะแนน 4.31 คะแนน ….. คะแนน …….. คะแนน …… คะแนน  

 


