
 

 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self  Assessment  Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2557 

(ข้อมูล 1 มิถุนายน 2557 – 31  กรกฎาคม 2558) 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 

รายงาน ณ วันที่ …………………….……….. 



 

 

ค าน า 
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ลงนาม ……………………..………………………….คณบด ี

     (……………………………………..…………..) 

 
 

สารบัญ 
 

  หน้า 
สารบัญ …………………………………………….……………………………….………  



 

 

บทสรุปผู้บริหาร  ………………………………………….……………………………….….  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น …………………………………………….……………………………….  
 ความเป็นมา  
 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 พันธกิจ (Mission)  
 ประเด็นยุทธศาสตร์  

 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  
 อัตลักษณ์ (Identity)  
 โครงสร้างองค์กรและการบริหาร  
 คณะกรรมการบริหาร  

 ข้อมูลบุคลากร  
 ข้อมูลนักศึกษา   
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน   
 ข้อมูลงบประมาณ  
 การด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา (ปีที่ผ่านมา)  
 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.1.1)  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.1.2)  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.1.3)  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (สกอ.1.4)   
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.1.5)  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (สกอ.1.6)  
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.2.1)  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์(สกอ.2.2)  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย(สกอ.2.3)  
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.3.1)  
 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.4.1)  
 

 สารบัญ   
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  (สกอ.5.1) 
 



 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร (สกอ.5.2)   
ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในคณะ ประจ าปีการศึกษา 

2557 
 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก …………………................………………….….…………………………..…..  
 ภาคผนวก ก. ………………...............………..………………………………..…………..  
 ภาคผนวก ข. ………………...................……..………………………………..……….….  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

…………………………….......................................………………………………………………………………….. 
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…………………..……………………………………...............................................………………………………………………………….  
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลเบื้องต้น 
ความเป็นมา 

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

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

…………………..……………………………………...............................................…………………………………………………………. 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

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

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

…………………..……………………………………...............................................…………………………………………………………. 
 
พันธกิจ (Mission) 

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

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ 



 

 

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

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

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

…………………..……………………………………...............................................…………………………………………………………. 
 
โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 

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

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

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

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

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

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

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

…………………..……………………………………...............................................…………………………………………………………. 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  

คณะ……………..… เปิดสอนทั้งหมด …….… หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี ……….. หลักสูตร   ระดับ
ปริญญาโท ………. หลักสูตร และระดับปริญญาเอก ………. หลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ระดับ
ปริญญา 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่

ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. ลง
นามรับทราบ

หลักสูตร 

       

       

       

       

       

       
 
ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 

ประเภทบุคลากร จ านวน วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 



 

 

ต่ ากว่า  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

สายวิชาการ          

ข้าราชการ          

พนักงานมหาวิทยาลัย          

อาจารย์ประจ าพิเศษ          

สายสนับสนุน          

ข้าราชการ          

ลูกจ้างประจ า          

พนักงานราชการ          

พนักงานมหาวิทยาลัย          

ลูกจ้างช่ัวคราว          

รวม          
 
ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 

คณะ..................................มีนักศึกษาทั้งหมดจ านวน ....................คน แบ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
จ านวน...............คน  นักศึกษาภาคพิเศษ จ านวน...........คน ในจ านวนนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน       
.................คน   ระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน...............คน  ดังรายละเอียดตามตารางที่.........    

 
ตาราง   จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในรอบปีการศึกษา 2557 จ าแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ประเภทนักศึกษา
และระดับการศึกษา 

หลักสูตรสาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

รวมท้ังสิ้น 
ป.ตรี 

บัณฑิตศึกษา 
ป.ตรี 

บัณฑิตศึกษา 
ป.โท ป.เอก รวม ป.โท ป.เอก รวม 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           

รวม          
 
การด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา  
(ปีท่ีผ่านมา)  
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

  
  



 

 

  
  
  
  

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 คณะ............................................. ได้ก าหนดตัวบ่งชี้

และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน  5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
มีรายละเอียดขององค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้ 

 
องค์ประกอบในการประกัน

คุณภาพคณะ 
ตัวบ่งชี ้ ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(สกอ.1.1) 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

1.2 อาจารยป์ระจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก (สกอ.1.2) 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

1.3 อาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทาง
วิชาการ (สกอ.1.3) 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า (สกอ.1.4) (เฉพาะ
คณะ) 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(สกอ.1.5) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(สกอ.1.6) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  

2. การวิจยั 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.2.1) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
(สกอ.2.2) 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวจิัยประจ า 

 

 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยั(สกอ.2.3) 

ผลงานวิชาการทกุประเภทต่อ
อาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.3.1) เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม(สกอ.4.1) 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ  

5. การบริหารจัดการ 
 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ(สกอ.5.1) 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ  

 5.2 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลกัสูตร  
(สกอ.5.2) (เฉพาะคณะ) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ  

 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี 
 



 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ. 1.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน  

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรการค านวณ  

คะแนนที่ได้ =  
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

 

ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะ..............................เปิดสอนทั้งหมด......................... หลักสูตร และได้ประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยมีผลการประเมินราย
หลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  
 

ชื่อหลักสูตร 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบ 
ที่ 1 

(ผ่าน,ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบ 

ที ่2 - 6 
1.    
2.    
3.    
4.    
5    
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร   
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ   
คะแนนท่ีได้   
 
เอกสาร/หลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร  
  
  
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

1.1 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

    
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

1.1 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  

    
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2   อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 1.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า   
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ   



 

 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้  = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการด าเนินงาน :  
ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะ........................................ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ านวน...................คน ในจ านวนนี้เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน................คน 
คิดเป็นร้อยละ.............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จ านวน/ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ    

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิริญญาเอก    

คะแนนที่ได้    
 
เอกสาร/หลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร  
  
  
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

1.2 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

    
 



 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

1.2 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3    อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 1.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า   
เกณฑ์การประเมิน 

แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 
 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้  = ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 5 



 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะ.....................มีอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ จ านวน..................คน ในจ านวนนี้มีผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน....................คน  คิดเป็นร้อย
ละ................... 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จ านวน/ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ    

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์    

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์    

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์    

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์    

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด    

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    

คะแนนที่ได ้    

 
เอกสาร/หลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร  
  
  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

1.3 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

    
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

1.3 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  

    
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (สกอ. 1.4) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน   

ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และ
น ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ดังนี ้

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ  10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ  20  ก าหนดเป็นคะแนน 0 
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ10.01 และไม่เกินร้อยละ 20  ให้

น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 
สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  

1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เหิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ 
ดังนี้ 
 SCH = ∑nici 
 เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

       ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สตูรค านวณดังนี้ 

 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  =                     
 
 
 
 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็ม

เวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 
จ านวนหนว่ยกิตต่อปกีารศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปรญิญานั้นๆ 



 

 

5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25:1 
7. นิติศาสตร ์ 50:1 
8. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศลิป์และประยุกตศ์ิลป ์ 8:1 
10. สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ 25:1 

สูตรการค านวณ 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 
 
 
 

 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 

2.1) ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ 10  คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละเกินร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

 
   คะแนนที่ได้ =   

 
 

ผลการด าเนินงาน :  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จ านวน/ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด    

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่    

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ    

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า    

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน    

ผลตา่งระหว่างสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง - สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
  

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน    

คะแนน    

 
เอกสาร/หลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร  
  
  

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่เป็นจริง –  
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
X 100 

(20 - ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 1) x 5 
                      10 



 

 

 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

1.4 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

    
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

1.4 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.5) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน :  



 

 

ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะ……………………………………………….ได้ด าเนินการบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 จัดบริการให้ค าปรึกษา

ทางวิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

  

  2 มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานท่ีให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหล่งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 

  

  3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาแก่
นักศึกษา 

  

  4 ประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุก
ข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

  

  5 น าผลการประเมินจาก
ข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและ
การให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

  

  6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่
เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์
เก่า 

  

 
 
ผลการประเมินตนเอง :  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

1.5 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

    
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  



 

 

1.5     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6    กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.1.6) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 6 

ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน :  
ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะ……………………………………ได้ด าเนินกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 จัดท าแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของคณะโดย
ให้นักศกึษามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการ
จัดกิจกรรม 

  

  2 ในแผนการจัดกจิกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้

  



 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ด าเนินกิจกรรมทีส่่งเสรมิ
คุณลักษณะบณัฑติตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  

(1) คุณธรรม 
จริยธรรม 

(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(5) ทักษะการคิด
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3 จัดกิจกรรมให้ความรู้
และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา  

  

  4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  
มีการประเมินผล5
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

  

  5 ประเมินความส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

  

  6 น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจดักิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

1.4 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

    
 



 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

1.4 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
 
จุดเด่น 
1. 
2. 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบท่ี 2   การวิจัย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะ………………………………………….. ได้ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

  

  2 สนับสนุนพันธกิจดา้นการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้  
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือ
ห้องปฏิบัติงานสรา้งสรรค์ 
หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจยัฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจยั 
- กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริม

  



 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
งานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดใหม้ี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

  3 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อ
เป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

  

  4 จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

  

  5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนกัวิจัย มีการสร้างขวัญ
และก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

  

  6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

2.1 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

    
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

2.1 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  

    
 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2) 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  
 การแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  



 

 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทข้ึนไปต่อคน   
 1.2  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่  
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่  

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปต่อคน   
 
2. เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่ม  ค1 และ ง  จ าแนกเปน็ 3 กลุ่มสาขาวิชา 

2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ 

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  220,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

                       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5  =  180,000 บาทขึ้นไปต่อคน  

2.3  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5  =  100,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 
สูตรการค านวณ  :  
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 
 
 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
คะแนนที่ได้  =  
 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2557  คณะ……………………………… ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่ม
สาขาวิชาในคณะ   ซ่ึงมีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกโดยภาพรวม
ทั้งสิ้น จ านวน………………………………บาท แยกเป็น  

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัย 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 x 5 



 

 

 

ล าดับ หลักสูตรสาขาวิชา 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

จ านวนอาจารย์
ประจ าท้ังหมดและ

นักวิจัย 
(ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 

จ านวนเงิน
เฉลี่ยต่อคน

(บาท) 
คะแนน 

ภายใน ภายนอก รวม 

 

  

    

 
 

  

    

 
 

  
    

 
 

  
    

 
 

  
    

 
 

  
    

 
 

  
    

 
 

  
    

 

 
เอกสาร/หลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร  
  
  
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

2.2 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

    
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

2.2 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3    ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (สกอ. 2.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน   

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม  5 = รอ้ยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
2. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ค1 และ ง 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
    คะแนนที่ได้    = 
 
 

 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2557  คณะ................................... มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
จ านวนทั้งสิ้น..................................เรื่อง  สรุปไดด้ังนี้  
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ล าดับ หลักสูตร

สาขาวิชา 
จ านวนงานวิจัย(ค่าหนัก) รวม 

(เรื่อง) 
รวมค่า
น้ าหนัก 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

         
         
         
         
         
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ล าดับ หลักสูตร

สาขาวิชา 
จ านวนงานสร้างสรรค์ (ค่าหนัก) รวม 

(เรื่อง) 
รวมค่า
น้ าหนัก 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

         
         

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด 

 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 5 ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 



 

 

         
         
         
 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ล าดับ หลักสูตรสาขาวิชา 
ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ
ผลงาน 

คะแนน บทความ
วิจัย 

งาน
สร้างสรรค์ 

รวม 

        
        
        
        
        
        

คณะ...................  
 
เอกสาร/หลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร  
  
  
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

2.3 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

    
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

2.3 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  

    
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 
จุดเด่น 
1. 
2. 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 



 

 

2. 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบท่ี 3   การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. 3.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะ...................................... ได้ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม  โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 



 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

3.1 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

    
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

3.1 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  

    
 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 3 
จุดเด่น 
1. 
2. 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 จัดท าแผนการบริการวิชาการ

ประจ าปีทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนดตัว
บ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดับแผนและ
โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม
และเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ  

  

  2 โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม
ตามแผน มีการจดัท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม  

  

  3 โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมใน
ข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่
บริการแบบให้เปล่า  

  

  4 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ี
ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพือ่
พิจารณา  

  

  5 น าผลการประเมินตามข้อ 4  มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม  

  

  6 คณะมสี่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

  



 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 -7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน :  



 

 

ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะ................................... ได้ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 

 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

4.1 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

    
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

4.1 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  

    
 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม    
  

  2 จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน  

  

  3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน
ตามแผนด้านท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม  

  

  4 ประเมินความส าเรจ็ตามตัวบ่งช้ีที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

  

  5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

  

  6 เผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการดา้น
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน  

  

  7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติ   

  



 

 

1. 
2. 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ 

เอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ.5.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 



 

 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะ........................................ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน โดยมีผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล

การวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ  สถาบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะและพัฒนาไปสู่  แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปตีาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

  

  2 ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินท่ีประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสตูร  สดัส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร  การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะหค์วามคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสตูร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบณัฑิต และโอกาส
ในการแข่งขัน 

  

  3 ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง  ท่ีเป็นผลจาการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ

  



 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
คณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

  4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 
ประการที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

  

  5 ค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล  
ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่าง
น้อยครอบคลมุพันธกิจด้าน
การผลิตบณัฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

  

  6 การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

  

  7 ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้
ปรับให้การด าเนินงานด้าน
การประกันคณุภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย  
การควบคุมคณุภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพและ          
การประเมินคณุภาพ 

  

ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที่

5.1 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

    
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2557) 
มรภ.พช.ที.่

5.1 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  

    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (สกอ. 5.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  3  

ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 5

ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะ........................................................ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีระบบและกลไกในการก ากับ

การด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

  

  2 มีคณะกรรมการก ากับ  
ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

  

  3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของ

  



 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
หลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

  4 มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร  และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณา 

  

  5 น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

  

  6 มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสตูรผ่านองค์ประกอบท่ี 
1 การก ากับมาตรฐาน 

  

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
การประเมินระดับคณะ...............................................................  เป็นการสะท้อนผลการด าเนินงาน

ของคณะ............................................   ใน 4 พันธกิจ  รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของคณะ โดยแสดงเป็น
ค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้
ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี ้
 
ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุเป้าหมาย 
 (บรรลุ,ไม่บรรลุ) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

(ตามเกณฑ์  สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรืสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 1 
ตัวบ่งช้ีที ่1.1.      
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2      
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3      
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4      
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5      
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6      

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 1 

 

องค์ประกอบท่ี 2  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2     
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3      

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 

 

องค์ประกอบท่ี 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1      

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 3 

 

องค์ประกอบท่ี 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1      

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 4 

 

องค์ประกอบท่ี 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1      



 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุเป้าหมาย 
 (บรรลุ,ไม่บรรลุ) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

(ตามเกณฑ์  สกอ.) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรืสัดส่วน) ตัวหาร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2     

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 5 

 

คะแนนเฉลีย่รวม 
ทุกองค์ประกอบ/ทุกตัวบ่งช้ี (13 ตัวบ่งช้ี) 

 

 
 
 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ................................................. 

องค์ 
ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1..51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 6 1.2,1.3,1.4 1.5,1.6 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 2  5.1,5.2    
6 2  6.1,6.2    
7 2   7.1,7.2   

รวม 17 4 9 4   
ผลการประเมิน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 
 
 


