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(ผา่นการทบทวนค่าเป้าหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (กบม.) คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือ 24 กมุภาพนัธ์ 2564)                                                                                                                           

 

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

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2562 

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

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต     

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม (ผลลัพธ์) 

มหาวิทยาลัย 3.33 คะแนน (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรทุกหลักสูตร) 

3.20 คะแนน 

(ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรทุกหลักสูตร)

3.20 คะแนน 

(ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรทุกหลักสูตร) 

3.20 คะแนน 

- รองฯ วิชาการ 
- ผอ.สวท. 1. ครุศาสตร์ฯ 2.98 คะแนน 

2. คหกรรมฯ 3.54 คะแนน 
3. สื่อสารฯ 3.44 คะแนน 
4. บริหารฯ 3.30 คะแนน 
5. วิทยาศาสตร์ฯ 3.30 คะแนน 
6. วิศวกรรมฯ 3.26 คะแนน 
7. ศิลปศาสตร์ 3.66 คะแนน 
8. สถาปัตยฯ 3.54 คะแนน 
9. สิ่งทอฯ 3.45 คะแนน 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก  
(ปัจจัยน ำเข้ำ) 

มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 32.02 
(4.00 คะแนน) 

ร้อยละ 25 
(3.13 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 30 
(3.75 คะแนน) 

ร้อยละ 30 
(3.75 คะแนน) 

- รองฯ วิชาการ 
- ผอ.กบ. 

1. ครุศาสตร์ฯ 37.50 % 
2. คหกรรมฯ 15.65 % 
3. สื่อสารฯ 29.03 % 
4. บริหารฯ 26.14 % 
5. วิทยาศาสตร์ฯ 44.72 % 
6. วิศวกรรมฯ 41.35 % 
7. ศิลปศาสตร์ 25.29 % 
8. สถาปัตยฯ 34.62 % 
9. สิ่งทอฯ 37.93 % 

ใช้ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3ปี 
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(ผา่นการทบทวนค่าเป้าหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (กบม.) คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือ 24 กมุภาพนัธ์ 2564)                                                                                                                           

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2562 

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

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 (ปัจจัยน ำเข้ำ) 

มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 29.46 
(2.46 คะแนน) 

ร้อยละ 25 
(2.08 คะแนน)  

ร้อยละ 30 
(2.50 คะแนน) 

ร้อยละ 30 
(2.50 คะแนน) 

- รองฯ วิชาการ 
 - ผอ.กบ. 

1. ครุศาสตร์ฯ 21.88 % 
2. คหกรรมฯ 34.01 % 
3. สื่อสารฯ 29.03 % 
4. บริหารฯ 30.68 % 
5. วิทยาศาสตร์ฯ 40.65 % 
6. วิศวกรรมฯ 30.38 % 
7. ศิลปศาสตร์ 22.99 % 
8. สถาปัตยฯ 26.92 % 
9. สิ่งทอฯ 17.24 % 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับ   
     ปริญญาตรี 
     (กระบวนกำร) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

- ผู้ช่วยฯ พัฒนา  นักศึกษาฯ 
 (ผศ.ศรัทธา) 
- ผอ.กพศ. 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี  (กระบวนกำร) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

- ผู้ช่วยฯ พัฒนา   นักศึกษาฯ 
 (ผศ.ศรัทธา) 
- ผอ.กพศ. 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 1 

3.96 คะแนน 3.68 คะแนน 3.89 คะแนน 3.89 คะแนน 
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(ผา่นการทบทวนค่าเป้าหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (กบม.) คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือ 24 กมุภาพนัธ์ 2564)                                                                                                                           

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2562 

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

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) 

- รองฯ วิชาการฯ 
- ผอ.สวพ. 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (ปัจจัยน ำเข้ำ) 

มหาวิทยาลัย 4.51 คะแนน 3.50 คะแนน 3.50 คะแนน 3.50 คะแนน - รองฯ วิชาการฯ 
- ผอ.สวพ. 1. ครุศาสตร์ฯ 2.97 คะแนน 

2. คหกรรมฯ 5.00 คะแนน 
3. สื่อสารฯ 5.00 คะแนน 
4. บริหารฯ 3.25 คะแนน 
5. วิทยาศาสตร์ฯ 4.34 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) 

มหาวิทยาลัย 4.41 คะแนน 3.20 คะแนน 3.20 คะแนน 3.20 คะแนน - รองฯ วิชาการฯ 
- ผอ.สวพ. 1. ครุศาสตร์ฯ 5.00 คะแนน 

2. คหกรรมฯ 4.63 คะแนน 
3. สื่อสารฯ 5.00 คะแนน 
4. บริหารฯ 3.20 คะแนน 
5. วิทยาศาสตร์ฯ 5.00 คะแนน 
6. วิศวกรรมฯ 5.00 คะแนน 
7. ศิลปศาสตร์ 1.90 คะแนน 
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(ผา่นการทบทวนค่าเป้าหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (กบม.) คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือ 24 กมุภาพนัธ์ 2564)                                                                                                                           

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2562 

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

8. สถาปัตยฯ 5.00 คะแนน 
9. สิ่งทอฯ 5.00 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 

4.64 คะแนน 3.90 คะแนน 3.90 คะแนน 3.90 คะแนน 
 

 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ     
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม   

(กระบวนกำร) 
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 
 
 

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) 

- ผู้ช่วยฯ พัฒนานักศึกษาฯ 
(ดร.ก้องเกียรติ) 
- ผอ.กศว. 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 4 

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) 

 
 
 

 
5.1.1 การพัฒนาแผน 
 
 

    - รองฯ วางแผนฯ 
- ผอ.กนผ. 
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(ผา่นการทบทวนค่าเป้าหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (กบม.) คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือ 24 กมุภาพนัธ์ 2564)                                                                                                                           

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2562 

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

5.1.2 การเงิน 
    - รองฯ การเงินฯ 

- ผอ.กค. 

5.1.3 การบริหารความเสี่ยง 
    - รองฯ วางแผนฯ 

- ผอ.กนผ. 

5.1.4 หลักธรรมาภิบาล 
    - ผู้ช่วยฯ ส่งเสริมคุณธรรมฯ 

- ผอ.กบ. 

5.1.5 การจัดการความรู้ 
    - รองฯ พัฒนากิจการฯ 

- ผอ.ศจร. 

5.1.6 การพัฒนาบุคลากร 
    - รองฯ วิชาการฯ 

- รองฯ บริหารทรัพยากรฯ 
- ผอ.กบ. 

5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน 
    - ผู้ช่วยฯ ประกันฯ 

- ผอ.สปภ. 
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

(ผลลัพธ์) 
มหาวิทยาลัย 4.35 คะแนน 3.70 คะแนน 4.00 คะแนน 4.30 คะแนน - คณบดีทุกคณะ 

- ผอ.สปภ.* 
 

1. ครุศาสตร์ฯ 4.34 คะแนน 
2. คหกรรมฯ 4.46 คะแนน 
3. สื่อสารฯ 4.19 คะแนน 
4. บริหารฯ 3.89 คะแนน 
5. วิทยาศาสตร์ฯ 4.69 คะแนน 
6. วิศวกรรมฯ 4.68 คะแนน 
7. ศิลปศาสตร ์ 3.90 คะแนน 
8. สถาปัตยฯ 4.43 คะแนน 
9. สิ่งทอฯ 4.59 คะแนน 
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(ผา่นการทบทวนค่าเป้าหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (กบม.) คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือ 24 กมุภาพนัธ์ 2564)                                                                                                                           

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2562 

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

5.3 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
และคณะ (กระบวนกำร) 

4 ข้อ 
(3 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

- รองฯ วิชาการฯ 
- ผู้ช่วยฯ ประกันฯ 
- ผอ.สวท. 
- ผอ.สปภ. 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 4.12 คะแนน 4.57 คะแนน 4.67 คะแนน 4.77 คะแนน  

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 1 -5 4.31 คะแนน 4.14 คะแนน 4.24 คะแนน 4.27 คะแนน  

 


