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บทที่  3 

สรุปผลการประเมินและทศิทางการพฒันา 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ 
ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ์  
สกอ. 

ตามเกณฑ์  
ม.ร. 

องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน   
องค์ประกอบที่ 2   การผลิตบัณฑิต   
องค์ประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
องค์ประกอบที่ 4   การวิจัย   
องค์ประกอบที่ 5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
องค์ประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ   
องค์ประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ   
องค์ประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   
องค์ประกอบที่ 10   นโยบายสถานศึกษา 3 ดี   

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 
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ตาราง ส 1 ตารางสรปุการประเมินตามองค์ประกอบคณุภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย    คะแนนการประเมิน 
   บรรลุป้าหมาย 
  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ตามเกณฑ์ 
สกอ. 

ตามเกณฑ์ 
ม.ร. 

องค์ประกอบที่ 1      
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1      
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2*    -  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3*    -  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4*    -  

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบที่ 1 

     

องค์ประกอบที่ 2      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.9*    -  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.10*    -  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.11*    -  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.12*    -  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.13*    -  

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบที่ 2 

     

องค์ประกอบที่ 3      
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1      
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2      

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบที่ 3 
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 องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย    คะแนนการประเมิน 
   บรรลุป้าหมาย 
  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ตามเกณฑ์ 
สกอ. 

ตามเกณฑ์ 
ม.ร. 

องค์ประกอบที่ 4      
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1      
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2       
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3      
ตัวบ่งช้ีที่ 4.4*    -  
ตัวบ่งช้ีที่ 4.5*    -  
ตัวบ่งช้ีที่ 4.6*    -  
ตัวบ่งช้ีที่ 4.7*    -  

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบที่ 4 

     

องค์ประกอบที่ 5      
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1      
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2      
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3*    -  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4*    -  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.5*    -  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.6*    -  

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบที่ 5 

     

องค์ประกอบที่ 6      
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1      
ตัวบ่งช้ีที่ 6.2*    -  
ตัวบ่งช้ีที่ 6.3*    -  

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบที่ 6 

     

องค์ประกอบที่ 7      
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1      
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2      
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3       
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4      
ตัวบ่งช้ีที่ 7.5*    -  
ตัวบ่งช้ีที่ 7.6* - - - - - 

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบที่ 7 

     

 
 



 

 

90

 
 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

การบรรลุเป้าหมาย    คะแนนการประเมิน 
   บรรลุป้าหมาย 
  ไม่บรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์ 

สกอ. 
ตามเกณฑ์ 

ม.ร. 
องค์ประกอบที่ 8      

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1      
คะแนนเฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 8 
     

องค์ประกอบที่ 9      
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1      

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบที่ 9 

     

องค์ประกอบที่ 10      
ตัวบ่งช้ีที่ 10.1*    -  
ตัวบ่งช้ีที่ 10.2*    -  

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบที่ 10 

     

 
 

*  หมายถึง  ให้ใส่ผลคะแนนการประเมินเฉพาะเกณฑ์ ม.ร.  ส่วนที่ไมม่ีเครื่องหมาย * ให้ใส่ผล   
                คะแนนการประเมินทั้งตามเกณฑ์  สกอ.  และตามเกณฑ์  ม.ร. 



 

 

91 

 
ตารางที่ ส 2 ตารางสรปุผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ (เปรียบเทียบคะแนน  สกอ.  และ ม.ร.) 
 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

   สรุปผลการประเมิน 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
  1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง  

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต   0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1  -   -    -   -     
2           
3  -   -   -   -     
4     -      
5 - -   -      
6 - -   -      
7 - -   -   -     
8 - -   -   -     
9  - -   -   -     
10 - -  -   - -  -   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้           
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สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ  (ส 2) 
 
องค์ประกอบคุณภาพ/
มาตรฐานการอุดมศึกษา จุดแข็ง / แนวทางการเสรมิจุดแข็ง จุดอ่อน / จุดที่ควรพฒันา 

1. ปรัชญา  ปณธิาน 
วัตถุประสงค์ และ 
แผนการดําเนนิงาน 

 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
     หมายถึง   สิ่งที่หน่วยงานดําเนินการที่
แตกต่างจากหน่วยงานอ่ืนโดยดําเนินการ
อย่างต่อเน่ืองชัดเจน มีผลลัพธ์ชัดเจนเป็น
แบบอย่างที่ดีได้ 

จุดอ่อน 
     เขียนสิ่งที่ไม่ได้ดําเนินการและเป็น 
ปัญหาที่กระทบต่อคุณภาพการจัด
การศึกษา  ถ้ามีการแก้ไขจะทําให้
พัฒนาได้ดีย่ิงขึ้น 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     สรุปเทคนิคของการดําเนินการให้
ดีกว่าเดิมอีก  เป็นข้อเสนอแนะที่
หน่วยงานดําเนินการแล้วจะมีผลลัพธ์ที่
พัฒนาหน่วยงานในอนาคต 

จุดที่ควรพฒันา 
     ทําอย่างไรให้ดีกว่าเดิมให้เกิด
แนวทางดําเนินการที่เป็นการพัฒนาที่ดี
ทําให้หน่วยงานดีย่ิงขึ้น 

2.  การผลิตบณัฑิต 
 

จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

3.   กิจกรรมการพัฒนา 
นักศึกษา 
 

จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

4.   การวิจัย 
 

จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

5.    การบริการทาง 
วิชาการแก่สังคม 
 
 

จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ  (ส 2) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ/ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา จุดแข็ง / แนวทางการเสรมิจุดแข็ง จุดอ่อน / จุดที่ควรพฒันา 

6.   การทํานบุํารุง   
ศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

7.  การบริหารและการ   
จัดการ 
 

จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

8.   การเงินและ
งบประมาณ 
 
 

จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

9.  ระบบและกลไก 
การประกันคณุภาพ 
การศึกษา 
 

จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

10. นโยบายสถานศึกษา 
3 ดี 
 

จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 
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ตารางที่ ส 2 ตารางสรปุผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ   (ตามเกณฑ์  สกอ.    23 ตัวบ่งชี้) 
 

องค์ประกอบที่ ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลพัธ ์ รวม 
(เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทกุองค์ประกอบ) 

1 - 1.1/1 - 1.1/1 
2 (2.2+2.3+2.5)/3 (2.1+2.4+2.6+2.7)/4 2.8/1 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+)/8 
3 - (3.1+3.2)/2 - (3.1+3.2)/2 
4 4.3/1 (4.1+4.2)/2 - (4.1+4.2+4.3)/3 
5 - (5.1+5.2)/2 - (5.1+5.2)/2 
6 - 6.1/1 - 6.1/1 
7 - (7.1+7.2+7.3+7.4)/4 - (7.1+7.2+7.3+7.4)/4 
8 - 8.1/1 - 8.1/1 
9 - 9.1/1 - 9.1/1 

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบ่งชี ้

ของทุกองค ์
ประกอบ 

(2.2+2.3+2.5+4.3)/4 (1.1+2.1+2.4+2.6+2.7+ 
3.1+3.2+4.1+4.2+5.1+5.2
+6.1+7.1+7.2+7.3+7.4+ 

8.1+9.1)/18 

2.8/1 (1.1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+3.1+ 
3.2+4.1+4.2+4.3+5.1+5.2+6.1+7.1+7.2+7.3+7.4

+8.1+9.1)/23 
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ตารางที่ ส 2 ตารางสรปุผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ   (ตามเกณฑ์  ม.ร.  44  ตัวบ่งชี้) 
 
องค์ประกอบ

ที่ ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลพัธ ์ รวม 
(เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทกุองค์ประกอบ) 

1 - 1.1/1 1.2+1.3+1.4/3 1.1+1.2+1.3+1.4/4 
2 (2.2+2.3+2.5)/3 (2.1+2.4+2.6+2.7)/4 (2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+2.13)/6 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10+ 

2.11+2.12+2.13)/13 
3 - (3.1+3.2)/2 - (3.1+3.2)/2 
4 4.3/1 (4.1+4.2)/2 (4.4+4.5+4.6+4.7)/4 (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7)/7 
5 - (5.1+5.2)/2 (5.3+5.4+5.5+5.6)/4 (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6)/6 
6 - 6.1/1 (6.2+6.3)/2 (6.1+6.2+6.3)/3 
7 - (7.1+7.2+7.3+7.4)/4 7.5/1 (7.1+7.2+7.3+7.4+7.5)/5 
8 - 8.1/1 - 8.1/1 
9 - 9.1/1 - 9.1/1 
10 - - (10.1+10.2)/2 (10.1+10.2)/2 

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบ่งชี ้

ของทุกองค ์
ประกอบ 

(2.2+2.3+2.5+ 
4.3)/4 

(1.1+2.1+2.4+2.6+2.7+
3.1+3.2+4.1+4.2+5.1+ 
5.2+6.1+7.1+7.2+7.3+ 

7.4+8.1+9.1 )/18 

(1.2+1.3+1.4+2.8+2.9+2.10+2.11
+2.12+2.13+4.4+4.5+4.6+4.7+5.3
+5.4+5.5+5.6+ .2+6.3+7.5+10.1 

+10.2)/22 

(1.1+1.2+1.3+1.4+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+ 
2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+2.13+3.1+3.2+ 

4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7+5.1+5.2+5.3+5.4
+5.5+5.6+6.1+6.2+6.3+7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+ 

8.1+9.1+10.1+10.2)/44 
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ตารางที่ ส 3 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน   (เปรียบเทียบคะแนนของ  สกอ.  และ ม.ร.) 
 

มาตรฐาน 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

   สรุปผลการประเมิน 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
  1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง  

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต   0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  มาตรฐานด้านคณุภาพบัณฑิต  -   -  -   -       

2.  มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการ 
   ก.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหาร   

 -   -    -   -     

   ข.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของ
การ บริหาร     -      

3.  มาตรฐานด้านการสรา้งและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

 -   -   -      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้           
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  (ส 3) 
 

มาตรฐาน จุดแข็ง / แนวทางการเสรมิจุดแข็ง จุดอ่อน / จุดที่ควรพฒันา 

1.  มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต 

จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

2.  มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการ 
   ก.  มาตรฐานด้านธรร
มาภิบาลของการบริหาร   

จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

 2.  มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการ 
   ข.  มาตรฐานด้าน
พันธกิจของการ บริหาร 

จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

3.  มาตรฐานด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

 
 
 
 



 

 

98 

ตารางที่ ส 3 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน   (ตามเกณฑ์ สกอ.  23  ตัวบ่งชี้) 
 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยนําเขา้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิตหรือผลลพัธ ์

ผลการประเมิน 
(เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทกุ

องค์ประกอบ) 
1.  มาตรฐานด้านคณุภาพบัณฑิต - - 2.8/1 2.8/1 
2.  มาตรฐานด้านการบริหาร 
     จัดการ 
   ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล 
        ของการบริหารการ 
        อุดมศึกษา   

- (1.1+2.4+7.1+7.3+7.4+8.1+ 
9.1)/7 

- (1.1+2.4+7.1+7.3+7.4+ 
8.1+9.1)/7 

   ข.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของ 
         การบริหารการอุดมศึกษา 

(2.2+2.3+2.5+4.3)/4 (2.1+2.6+2.7+3.1+3.2+4.1+ 
5.1+5.2+6.1)/9 

- (2.1+2.2+2.3+2.5+2.6+2.7+3.1+
3.2+4.1+4.3+5.1+5.2+6.1)/1   3 

3.  มาตรฐานด้านการสรา้งและ 
   พัฒนาสงัคมฐานความรู้และ 
     สังคมแห่งการเรียนรู ้

- (4.2+7.2)/2 - (4.2+7.2)/2 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

(2.2+2.3+2.5+4.3)/4 (1.1+2.1+2.4+2.6+2.7+3.1+
3.2+4.1+4.2+5.1+5.2+6.1+

7.1+7.2+7.3+7.4+ 
8.1+9.1)/18 

2.8/1 (1.1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+
2.7+2.8+3.1+3.2+4.1+4.2+4.3+
5.1+5.2+6.1+7.1+7.2+7.3+7.4+

8.1+9.1)/23 
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ตารางที่ ส 3 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน   (ตามเกณฑ์ ม.ร.  44  ตัวบ่งชี้) 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยนําเขา้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิตหรือผลลพัธ ์

ผลการประเมิน 
(เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทกุ

องค์ประกอบ) 
1.  มาตรฐานด้านคณุภาพบัณฑิต - - (2.8+2.9+2.10+2.11+2.12    

+ 10.1+10.2)/7 
(2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+10.1

+10.2)/7 
2.  มาตรฐานด้านการบริหาร 
     จัดการ 
   ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล 
        ของการบริหารการอุดมศึกษา   

- (1.1+2.4+7.1+7.3+7.4+8.1+ 
9.1)/7 

7.5/1 (1.1+2.4+7.1+7.3+7.4+7.5 
8.1+9.1)/8 

   ข.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของ 
         การบริหารการอุดมศึกษา 

(2.2+2.3+2.5+4.3)/4 (2.1+2.6+2.7+3.1+3.2+4.1+ 
5.1+5.2+6.1)/9 

(1.2+1.3+1.4+2.13+4.7+5.3  
+5.4+5.5+5.6+6.2+6.3)/11 

(1.2+1.3+1.4+2.1+2.2+2.3+2.5+
2.6+2.7+2.13+3.1+3.2+4.1+ 

4.3+4.7+5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+
5.6+6.1+6.2+6.3)/24 

3.  มาตรฐานด้านการสรา้งและ 
   พัฒนาสงัคมฐานความรู้และ 
     สังคมแห่งการเรียนรู ้

- (4.2+7.2)/2 (4.4+4.5+4.6)/3 (4.2+4.4+4.5+4.6+7.2)/5 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

(2.2+2.3+2.5+4.3)/4 (1.1+2.1+2.4+2.6+2.7+3.1+
3.2+4.1+4.2+5.1+5.2+6.1+

7.1+7.2+7.3+7.4+8.1+ 
9.1 )/18 

(1.2+1.3+1.4+2.8+2.9+ 
2.10+2.11+2.12+2.13+4.4+
4.5+4.6+4.7+5.3+5.4+5.5+
5.6+6.2+6.3+7.5+10.1+10.

2)/22 

(1.1+1.2+1.3+1.4+2.1+2.2+2.3+
2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+ 

2.10+2.11+2.12+2.13+3.1+3.2+
4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7+
5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+6.1+
6.2+6.3+7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+

8.1+9.1+10.1+10.2)/44 
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ตารางที่ ส 4 สรุปผลตามมุมมองด้านบรหิารจัดการที่สาํคัญและตัวบง่ชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (เปรียบเทียบคะแนนของ  สกอ.  และ ม.ร.) 

มุมมองด้าน 
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

   สรุปผลการประเมิน 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
  1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง  

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต 
  0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  ด้านนักศึกษาและผู ้มีส่วนได้   
     ส่วนเสีย  -   -         

2.  ด้านกระบวนการภายใน 
    -      

3.  ด้านการเงนิ   
     -   -     

4.  ด้านบคุลากรการเรียนรูแ้ละ 
      นวัตกรรม     -      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้           
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สรุปผลตามมุมมองด้านบรหิารจัดการที่สาํคัญและตัวบง่ชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  ( ส 4) 
 

มุมมองด้าน 
บริหารจัดการ จุดแข็ง / แนวทางการเสรมิจุดแข็ง จุดอ่อน / จุดที่ควรพฒันา 

1.  ด้านนักศึกษาและผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

2.  ด้านกระบวนการ
ภายใน 

จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

3.  ด้านการเงนิ   จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

4.  ด้านบคุลากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 
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ตารางที่ ส 4 สรุปผลตามมุมมองด้านบรหิารจัดการที่สาํคัญและตัวบง่ชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ   (ตามเกณฑ์ สกอ.  23  ตัวบ่งชี)้ 
มุมมองด้าน 

บริหารจัดการ ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต 
ผลการประเมิน 

(เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทกุ
องค์ประกอบ) 

1.  ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้   
     ส่วนเสีย 
 

- (2.6+2.7+3.1+3.2+ 
5.1+5.2)/6 

2.8/1  (2.6+2.7+2.8+3.1+3.2+ 
5.1+5.2+)/7 

2.  ด้านกระบวนการภายใน 
 
 

2.5/1 (1.1+2.1+2.4+4.1+6.1+ 
7.1+7.3+7.4+9.1)/9 

- (1.1+2.1+2.4+2.5+4.1+6.1+ 
7.1+7.3+7.4+9.1)/10 

3.  ด้านการเงนิ 
 
 

4.3/1 8.1/1 - (4.3+8.1)/2 

4.  ด้านบคุลากรการเรียนรูแ้ละ 
      นวัตกรรม 
 

(2.2+2.3)/2 (4.2+7.2)/2 - (2.2+2.3+4.2+7.2)/4 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

(2.2+2.3+2.5+4.3)/4 (1.1+2.1+2.4+2.6+2.7+3.1+
3.2+4.1+4.2+5.1+5.2+6.1+

7.1+7.2+7.3+7.4+ 
8.1+9.1)/18 

2.8/1 (1.1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+
2.7+2.8+3.1+3.2+4.1+4.2+4.3+ 
5.1+5.2+6.1+7.1+7.2+7.3+7.4+ 

8.1+9.1+)/23 
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ตารางที่ ส 4   สรุปผลตามมุมมองด้านบริหารจัดการทีส่ําคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบรหิารจัดการ   (ตามเกณฑ์ ม.ร. 44  ตัวบ่งชี้) 

มุมมองด้าน 
บริหารจัดการ ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต 

ผลการประเมิน 
(เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทกุ

องค์ประกอบ) 
1.  ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้   
     ส่วนเสีย 
 

- (2.6+2.7+3.1+3.2+5.1+5.2)/6 (2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+ 
5.3+5.4+5.5+5.6)/9 

(2.6+2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+ 
2.12+3.1+3.2+5.1+5.2+5.3+5.4+ 

5.5+5.6/15 
2.  ด้านกระบวนการภายใน 
 
 

2.5/1 (1.1+2.1+2.4+4.1+6.1+7.1+7.3
+7.4+9.1)/9 

(1.2+1.3+1.4+4.7+6.2+6.3+ 
7.5+10.1+10.2)/9 

(1.1+1.2+1.3+1.4+2.1+2.4+2.5+ 
4.1+4.7+6.1+6.2+6.3+7.1+7.3+7.4+

7.5+9.1+10.1+10.2+)/19 
3.  ด้านการเงนิ 
 
 

4.3/1 8.1./1 - (4.3+8.1)/2 

4.  ด้านบคุลากรการเรียนรูแ้ละ 
      นวัตกรรม 
 

(2.2+2.3)/2 (4.2+7.2)/2 (2.13+4.4+4.5+4.6)/4 (2.2+2.3+2.13+4.2+4.4+4.5+4.6+ 
7.2)/8 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

(2.2+2.3+2.5+4.3)/4 (1.1+2.1+2.4+2.6+2.7+3.1+ 
3.2+4.1+4.2+5.1+5.2+6.1+ 

7.1+7.2+7.3+7.4+8.1+ 
9.1 )/18 

(1.2+1.3+1.4+2.8+2.9+ 
2.10+2.11+2.12+2.13+4.4+
4.5+4.6+4.7+5.3+5.4+5.5+
5.6+6.2+6.3+7.5+10.1+10.

2)/22 

(1.1+1.2+1.3+1.4+2.1+2.2+2.3+2.4
+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+
2.12+2.13+3.1+3.2+4.1+4.2+4.3+ 

4.4+4.5+4.6+4.7+5.1+5.2+5.3+5.4+
5.5+5.6+6.1+6.2+6.3+7.1+7.2+ 

7.3+7.4+7.5+8.1+9.1+10.1+10.2) 
/44 
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ตารางที่  ส 5  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบง่ชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  (เปรียบเทียบคะแนน  สกอ.  และ ม.ร.) 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

   สรุปผลการประเมิน 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
  1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง  

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต 
  0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา         
   (1) ด้านกายภาพ    -   -  -   -     
   (2) ด้านวิชาการ     -      
   (3) ด้านการเงนิ  -   -    -   -     
   (4) ด้านการบริหารจัดการ  -   -   -      

2.  มาตรฐานด้านการดําเนนิการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา         

   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต  -   -         
   (2) ด้านการวิจัย     -      
   (3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม  -   -   -      

   (4) ด้านการทํานบุํารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม  -   -   -      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้           
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สรุปผลตามมุมมองด้านบรหิารจัดการที่สาํคัญและตัวบง่ชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  (ส 5) 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา จุดแข็ง / แนวทางการเสรมิจุดแข็ง จุดอ่อน / จุดที่ควรพฒันา 

1.  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
   (1) ด้านกายภาพ จุดแข็ง 

………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

   (2) ด้านวิชาการ จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

   (3) ด้านการเงนิ จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

   (4) ด้านการบริหารจัดการ จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 
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สรุปผลตามมุมมองด้านบรหิารจัดการที่สาํคัญและตัวบง่ชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  (ส 5) 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา จุดแข็ง / แนวทางการเสรมิจุดแข็ง จุดอ่อน / จุดที่ควรพฒันา 

2.  มาตรฐานด้านการดําเนนิการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต จุดแข็ง 

………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

   (2) ด้านการวิจัย จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

   (3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 

   (4) ด้านการทํานบุํารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดอ่อน 
……………………………………………… 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพฒันา 
………………………………………………. 
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ตารางที่ ส 5    มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบง่ชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  (ตามเกณฑ์  สกอ.  23  ตัวบ่งชี้) 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยนําเขา้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิตหรือผลลพัธ ์

ผลการประเมิน 
(เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทกุ

องค์ประกอบ) 
1.  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
   (1) ด้านกายภาพ 2.5/1 - - 2.5/1 
   (2) ด้านวิชาการ (2.2+2.3)/2 (2.1+2.4+2.6)/3 - (2.1+2.2+2.3+2.4+2.6)/5 
   (3) ด้านการเงิน - 8.1/1 - 8.1/1 
   (4) ด้านการบริหารจัดการ - (1.1+7.1+7.2+7.3+7.4+9.1)/6 - (1.1+7.1+7.2+7.3+7.4+9.1)/6 
2.  มาตรฐานด้านการดําเนนิการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต - (2.7+3.1+3.2)/3 2.8/1 (2.7+2.8+3.1+3.2+)/4 
   (2) ด้านการวิจัย 4.3/1 (4.1+4.2)2 - (4.1+4.2+4.3)/3 
   (3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- (5.1+5.2)/2 - (5.1+5.2)/2 

   (4) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 6.1/1 - 6.1/1 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

(2.2+2.3+2.5+4.3)/4 (1.1+2.1+2.4+2.6+2.7+ 
3.1+3.2+4.1+4.2+5.1+5.2+ 

6.1+7.1+7.2+7.3+7.4+ 
8.1+9.1)/18 

2.8/1 (1.1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+ 
2.8+3.1+3.2+4.1+4.2+4.3+5.1+5.2+ 
6.1+7.1+7.2+7.3+7.4+8.1+9.1)/23 
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ตารางที่ ส 5    มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบง่ชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  (ตามเกณฑ์ ม.ร.  44  ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐาน

สถาบนัอุดมศกึษา 
ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยนําเขา้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิตหรือผลลพัธ ์

ผลการประเมิน 
(เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทกุองค์ประกอบ) 

1.  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
   (1) ด้านกายภาพ 2.5/1 - - 2.5/1 
   (2) ด้านวิชาการ (2.2+2.3)/2 (2.1+2.4+2.6)/3 2.13/1 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.6+2.13)/6 
   (3) ด้านการเงิน - 8.1/1 - 8.1/1 
   (4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

- (1.1+7.1+7.2+7.3+7.4+9.1)/6 (1.2+1.3+1.4+4.7+7.5+10.1+ 
10.2)/7 

(1.1+1.2+1.3+1.4+4.7+7.1+7.2+7.3+7.4 
+7.5+9.1+10.1+10.2)/13 

2.  มาตรฐานด้านการดําเนนิการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต - (2.7+3.1+3.2)/3 (2.8+2.9+2.10+2.11+2.12)/5 (2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+3.1+3.2)/8 
   (2) ด้านการวิจัย 4.3/1 (4.1+4.2)2 (4.4+4.5+4.6)3 (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)/6 
   (3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- (5.1+5.2)/2 (5.3+5.4+5.5+5.6)/4 (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6)/6 

   (4) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 6.1/1 (6.2+6.3)/2 (6.1+6.2+6.3)/3 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

(2.2+2.3+ 
2.5+4.3)/4 

(1.1+2.1+2.4+2.6+2.7+3.1+3.2+
4.1+4.2+5.1+5.2+6.1+7.1+7.2+

7.3+7.4+8.1+9.1 )/18 

(1.2+1.3+1.4+2.8+2.9+2.10+ 
2.11+2.12+2.13+4.4+4.5+4.6+
4.7+5.3+5.4+5.5+5.6+6.2+6.3+

7.5+10.1+10.2)/22 

(1.1+1.2+1.3+1.4+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+
2.6+2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+2.13+
3.1+3.2+4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7+5
.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+6.1+6.2+6.3+ 

7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+8.1+9.1+ 
10.1+10.2)/44 
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เป้าหมายและแผนการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต (ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย) 
 

เป้าหมาย แผนการพัฒนา ระยะสั้น 1 ป ี ระยะยาว (3-5 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 


